
 

 

  טופס אישור קבלת מסמכים 

  

  שם חברה: 

  טלפון:   איש קשר:  

  דוא"ל:   כתובת:  

  טלפון נייד:   פקס: 

  
  18/2022 מכרז פומבי דו שלבי מס'

  
 הענקת זכות שימוש במבנה מס' 27 יחידה מס' 2 במתחם צפון הנמל בתל-אביב 

 

  טופס הזמנה להציע הצעות.   . 1  (   )

  והשני. טופס הצעה לשלב הראשון    . 2  (   )

  דוגמת ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.    . 3  (   )

  טופס ניסיון מקצועי.    . 4  (   )

  הסכם.   . 5  (   )

  . יםתשריט   . 6  (   )

  . אישורי קיום ביטוחים   . 7  (   )

  נוסח ערבות בנקאית להסכם.   .  8  (   )

  נספח מטרת שימוש.   .  9  (   )

  התנהגות והתנהלות במתחם.נוהל    . 10  (   )

  ידי שוכרים בשטחי החברה.-נוהל ביצוע עבודות המבוצעות על   . 11(   )    

  מפרט אלומיניום.    . 12(   )    

  נוהל שילוט.   . 13  (   )  

  .תב"ע   . 14  (   )  

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.    . 15  (   )  

  הרשעות. תצהיר העדר    . 16(   )    

  אישור עו"ד על עסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה.    .  17(   )    

  להגשת הצעות לשלב ראשון ושני.מעטפות  2   . 18  (   )

      

    

  ___________________          _____________________  

  חתימת המציע                    תאריך               



  יפו בע"מ -א "חברה לפיתוח אתרי תיירות בת - אביב -אתרים בחוף תל
  

    אביב - מל תלבמתחם צפון במבה   עקת זכות שימושהל  18/2022 מס'דו שלבי מכרז פומבי  
 

")  החברה "  –(להלן יפו בע"מ -אביב-חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל –אביב -אתרים בחוף תל חברת .1
במבה    2יחידה מס'  לבי להפעלה ויהול של  כרז פומבי דו שמלהציע הצעות ב  אתבז  מזמיה אתכם

  250  -כ    המבה מכיל שטח מקורה של.  אביב-תל  מל  בצפוןהמצוי    )26בה מס'  (לשעבר מ  27מס'  
של  ,מ"ר בשטח  גלריה  להסכם    ,מ"ר  133  -כ  וכן  המצורף  בתשריט  כמפורט  מהכל  מסמכי  כחלק 

 המכרז. 

 

וההסכם, .2 המכרז  להוראות  השים  מושהשי  בכפוף  הם  להלן  המותרים  המפורטים  ה  במבימושים 
  "):ושים המותריםימהש" -(להלן  

  

 עילות בתחום הספורט. פ .א

 . ר או מכללה להכשרה מקצועיתבית ספ .ב

 רתית יתעסוקה יצ .ג

  
יצירתית" זה   משמעה  "תעסוקה  יותר  במכרז  או  הפרסום,    אחת  מקצועות  הבאים:  מעיסוקים 

אדריכלות,   מו עיצוב,  פלסטית,  חדשה אמות  ומדיה  הקלטפע  אולפי  קולוע,  מחשב,  ,  תכות  ות, 
עיצוב, חברות   תקשורת מד  הזק,  יוכלו    יה,  העבודה  חללי  כאשר  משותפים  עבודה  חללי  והפעלת 

  לשמש לאחד או יותר מהעיסוקים שהוגדרו לעיל כ"תעסוקה יצירתית". 
  

יצירתית"   יובהר, כי במסגרת "תעסוקה  דפוס,  ם, בתבקי  :יכללו  לא  -למען הסר ספק,  מעבדות,  י 
  אי חשבון, משרדי עורכי דין. סוכויות ביטוח, שמאים, משרדי רו

  
אולמות  הסעדה או מסחר מכל מין וסוג שהוא,  מובהר, כי בכל מקרה אסורים השימושים הבאים:  

עסקי  ו/או  לרכבים  מועדון,  תצוגה  אול  רכב,  או  חויות  בבר,  לקרמיקה/חומרי  תצוגה    ן יימות 
שוקק  שו  ומטבחים, זה  אוכל,  ובכלל  שוק  ימי,  ומ  איכרים,  וספורט  גלישה  עדון 

  מרכולים/סופרמרקט, אולם אירועים.
  

חמש  בת  קצובה    המועקת לזוכה היה לתקופהשות השימוש  רבהתאם להוראות המכרז וההסכם,   .3
  -לן  (לה  בהסכם  זהן  , והכל בכפוף למפורט בעיי30.7.2027ועד ליום    1.8.2022מיום    ם פחות יום,שי

   .)"תקופת השימוש"
  

 , כדלקמן: תאי הסף כל וים על הע משתתפים רשאים להגיש הצעות  .4

  

 כרז. ת בהתאם לתאי המאיקצירפו להצעתם ערבות ב 4.1

 

המ   4.2 מסמכי  את  המכרז  רכשו  מסמכי  את  לרכוש  יתן  כאשר    . 22.3.2022מיום  החל  כרז, 
מרכי בשת  תעשה  המכרז  "אתרים",    משרדי סמכי  האברחקבוצת  ,  אביב  -תל   21עה  רבוב 

"פלטיום")    6קומה   של  (ביין  סך  מע"מ  500תמורת  כולל  שישול₪  "אתרים  לפק   ם,  ודת 
אביב" תל  לאו  בחוף  מקרה  השעות    זר,יוח  שבכל  ל  0090:בין  יתן  לחלופין   .15:00-ועד   ,

 ך. רת אתרים במקום המיועד לכטרט של חבהאילרכוש את מסמכי המכרז באתר 
  

 לעיל.  2לשימוש המפורט בסעיף ידיהם היא -וצעת עלמטרת השימוש המ     4.3
  

ה 4.4 ו/או  יהול  של  מוכח  קודם  ידו  יסיון  על  המוצע  לשימוש  דומה  לשימוש  עסק  פעלת 
השים שקדמו למועד    5ות במהלך  שים לפח   3מכרז בתקופה רצופה של  במסגרת הצעתו ב

עצמו או של חברה  יות של המציע בהאחרון להגשת ההצעות במכרז. היסיון כאמור יכול לה 
(מעל  ו/או    לוות שלו או של הבעלים שאח או של מכ"ל    )25%של בעל מיות משמעותי בו 

 מבה מטעמו של המציע. ו/או סמכ"ל בו ו/או של מי שיהל את העסק ב

 

במ .5 המכרז כמפורט  להוראות  בהתאם  המציעים  של  פיה  לפי  יערך  מציעים  סיור  המכרז,    סמכי 
 מכרז. י סף להגשת הצעות בתא  לאבו היא  והשתתפות

 

לעיין במס .6 באתמכי המכריתן  בכתובת  ז  של אתרים    מתאריך החל    www.atarim.gov.ilר האיטרט 
 . )03-5640100 :בת"א (טל  21רח' הארבעה בבמשרדי החברה  ו 22.3.2022



  

  1.5.2022-ה  ראשון  מיוםלא יאוחר  עד  משרדי אתרים,  להפקיד בתיבת המכרזים שבת ההצעה יש  א .7
 .וידו  לא ד למועד זהא תוכסה לתיבת המכרזים עהצעות של .12:00ה שעב
  

כ   .8 מועד האחרון להגשת הצעות במכרז במשרדי חברת  הדקות לאחר    30  - פתיחת המעטפות תערך 
להיאתרים.   דרש  ההצעות  פתיחת  במעמד  להשתתף  המעויין  מרכל  באמצעות  רשם  כתובת  אש 

 ור בכתב על רישומו.  ולקבל איש  sigal.y@atarim.gov.ilמייל: 
  
שומרת לעצמה את הזכות לבטל    החברהכמו כן,  .  איה מתחייבת לקבל את הצעה כלשהי  החברה .9

 . את המכרז לפי שיקול דעתה

  
המכרז  ור במסמכי  עה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמ דמקרה של סתירה בין האמור במובכל   . 10

   יגבר.

  
  

  בכבוד רב,
  

       תרי לפיתוח א  החבר –ף תל אביב אתרים בחו  
  יפו בע"מ -"א תיירות בת   
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  אביב -אתרים בחוף תל 
  חברה לפיתוח אתרי תיירות 

  יפו בע"מ  - א "בת
  , תל אביב 21הארבעה  וב רח

  
  

  ________ : תאריך                               
  לכבוד 

  
 _____________  

  

,.א.ג  
  

    18/2022דו שלבי מס'  פומבי מכרז במסגרת הזמה להציע הצעות הדון : 
  2 ס'מ  היחיד  27מס'   וש במבהכות שימהעקת זל

  אביב-צפון המל בתלבמתחם 
  

  רז ם למכ דים קובעי ריכוז מוע 
  

  

המועד שממו יתן לרכוש  
  את מסמכי המכרז 

  

  -   9:00בין השעות    22.3.22החל מיום  
במשרדי ההלת אתרים    15:00

יב (מגדל  בתל אב   21רחוב הארבעה  ב 
  ) 6קומה    –פלטיום  

  או 

באתר האיטרט של אתרים במקום  
  המיועד לכך 

שאלות    וח של למ רון  ח א מועד  
ת הערבות  גש ה ל או    הבהרה 

  הבקאית לבדיקה 

  

  16:00בשעה    24.4.22יום  ב 

  

  מועד אחרון להגשת הצעות 
  במכרז 

במשרדי    12:00בשעה    1.5.22יום  ב 
,  21אתרים ברחוב הארבעה    ההלת 

  ום) ביין פלטי   -    6תל אביב (קומה  

  מועד פתיחת תיבת המכרזים 

רון  ר המועד האח דקות לאח   30
משרדי  ב   –  ז ההצעות במכר הגשת  ל 
,  21אתרים ברחוב הארבעה    הלת  ה 

  ום) ביין פלטי   -    6תל אביב (קומה  

אי   של  ובין  במקרה  זו  בטבלה  המפורטים  התאריכים  בין  התאמה 
או  אחר ים  עד מו  המכרז  מסמכי  בגוף  המפורטים  (ככל    בספחיו ים 

  התאריכים המפורטים בטבלה הם שיקבעו.   -   ומופיעים) 
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  כללי של המבהור תיארקע ו
  

"  החברה"  -יפו בע"מ (להלן  -אביב-חברה לפתוח אתרי תיירות בתל  -אביב  -בחוף תל  םחברת אתרי
" ובמאתריםאו  במתחם  הזכויות  בעלת  היא  ובמ")  מעו מטרסגרת  בה,  היא  בפיתוח  ותיה,  יית 

שב מבים  של  מהמטרו ובהפעלה  לאחת  המבה  בהפעלת  מעויית  היא  היתר,  ובין  ת  בעלותה, 
  במסמכי המכרז.  טהמפורטות להלן, והכל כמפור

  
  מבהב  2מס'    היחיד   לה ויהול שללהפע כם מוזמים בזה להציע הצעות במכרז פומבי דו שלבי  ה

  גלריה בשטח של  וכן  ,מ"ר  250  -שטח המבה כ  .מל תל אביבבצפון    )26(לשעבר מבה מס'    27  מס'
מסמכי המכרז (להלן בהתאמה  שהוא חלק מכם  הכול כמפורט בתשריט המצורף להסו  ,מ"ר  133  -כ
  .  )"המבה"; המתחם"" -
  

  ושים המותרים  השימ
  

ב  הברהח .1 לזוכה  במבה  מכרזתמסור  השימוש  רשות  מ   את  באחד  שימוש  השימושים  לצורך 
על כה - המותרים  בלבד  להלןידה  אחר,  ,גדרתם  שימוש  לכל  ב  ולא  כל    כפוף והכל  לקבלת 

הז ויות  מהרש  יםהדרושוההיתרים  הרישיוות   המציע  באחריות  (שקבלתם  וכה  המוסמכות 
ל בהתאם  והכ  ,רישיון עסקגם    ם, ובכלל זהשימוהמבה לאותם שי   לצורך הפעלת)  ווועל חשב

 .פרד ממסמכי המכרזלק בלתי המהווה ח למפורט בהסכם

 
המותרים  וף  בכפ השימושים  הם  להלן  המפורטים  השימושים  וההסכם,  המכרז  להוראות 

  "): השימושים המותרים" - במבה (להלן 

 

 עילות בתחום הספורט. פ .א

 .ר או מכללה להכשרה מקצועיתבית ספ .ב

 רתית יתעסוקה יצ .ג

  
יצירתית " זה  משמעה  "תעסוקה  יותר  במכרז  או  מקצועות    אחת  הבאים:  מעיסוקים 

עיצוב, אדריכלות,   ומדיה חדשההפרסום,  מופע  פלסטית,  אולפי הקלטאמות  קולוע,  ות,  , 
חברו מחשב,  עיצוב, ת  תכות  תקשורתמד  הזק,  כאשר    יה,  משותפים  עבודה  חללי  והפעלת 

  חללי העבודה יוכלו לשמש לאחד או יותר מהעיסוקים שהוגדרו לעיל כ"תעסוקה יצירתית". 
  

יצירתית"   "תעסוקה  במסגרת  כי  יובהר,  ספק,  הסר  דפוס,    :יכללו  לא  -למען  בתי  בקים, 
  שבון, משרדי עורכי דין.ח איסוכויות ביטוח, שמאים, משרדי רו מעבדות, 

  
כי בכל מקרה אסורים השימושים הבאים:   שהוא,  מובהר,  וסוג  הסעדה או מסחר מכל מין 

עסקי  ו/או  לרכבים  תצוגה  מועדון,   אולמות  אול   רכב,  או  חויות  תצוגה  בר,  מות 
ב שוק  ומטבחים,  ן יילקרמיקה/חומרי  זה  ובכלל  אוכל,  שוק  שוק  גלישה  ומ   איכרים,  עדון 

  ט, אולם אירועים. מי, מרכולים/סופרמרקוספורט י
  

  יים. להציע שימושים שוים חלופ  למען הסר ספק, מציעים אים רשאים
  

להפ  .2 להציע  רשאי  אחדת  על המציע  קוספט  ספקבלבד.    המבה  הסר  אילמען  מציעים  ם  , 
המצי חלופיים.  שוים  שימושים  להציע  להצ רשאים  רשאי  כן  אחד ע  קוספט  כולל    יע  אשר 

  העיקרי. מוש לשי מושים משלימים ו/או לוויםישר מספבתוכו 
  

ליצ  המציע .3 הצעתו  רף  המוצעספח  את  השימוש    ים המותר  יםהשימושגרת  במס  מטרת 
יפו  ,לעיל  1בסעיף  ט  כמפור השימוש    ו:רט בו  כולל  המוצעמטרת  המוצע  העסק  על  הסבר   ,

 ית של העסק המוצע,שעות וימי פעילות, תוכית ראשוית ו/או תוכה  עב   ית רעיוודות ההכ
 בה ושעות הפתיחה המשוערות. המתוכות על ידו במ

  

כל ההיתרים    תלקבלש  דרהזוכה יי, מובהר, כי המציע  האמור לעיל ובוסף  רוע מכל מבלי לג .4
דיןה כל  לפי  על חשבוו,דרושים  לב    ,  לשים  עליו  היתר  ובין  שהשימוש  למען הפעלת העסק, 

ת של  הועדה המקומי  קבעההשימושים שיל  תמהבים  המוצע על ידו תואם לשימושים המפורט
  סמכי המכרז. "ב למוהמצ עיריית תל אביב בקשר למתחם
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  מוש דמי שי

 

  ובתוספת   שיםם חדשקליבידו  -צעים עלהמו  שתייםהש  השימוי  דמ המציע יפרט בהצעתו את   .5
כחוק. צמודים    מע"מ  יהיו  השימוש  למסמכי  ד  דמלדמי  המצורף  בהסכם  כהגדרתו  הבסיס 

  המכרז.
  

ר המבה  וללת עבו ל מחיר למ"ר אלא הצעת מחיר ככי אין להגיש הצעה המתבססת עהר  מוב
 .  כולו
  

ש ידי המציע הזוכה תהיה  ככל  על  תוצע    פעילות בתחום הספורט, אזי מטרת השימוש אשר 
שהוצעו  שימוש  המציע הזוכה יהיו דמי הי  בפועל על ידו  למ השתיים אשר ישודמי השימוש  

,  הזוכה מהמבה  סק אותו יפעיל המציעשל הע  ממחזור המכירות  %7  -ל  סך השווה  אועל ידו  
מביה הגבוה  כלהמ  מחזור  .םלפי  עבור  יחושב  קלדרית  כירות  הראשוה    .שה  בשה 

    ה.יחסי של התקופעל פי החלק ה להסכם יחושב דמי המחזורוהאחרוה  
  

כל  בתום  לאמור  יאוחר    בהתאם  (ולא  שימוש  הע   31.3  מיוםשת  השה  מתחייב  של  וקבת) 
להמציא  המ הזוכה  איציע  החברה  העסק  לידי  של  המכירות  היקף  בדבר  מבקר  רו"ח  שור 

    י.ש דוחעם פירוט   שה החולפתשפעל במבה ב
  

דמי  ם את  להשליהחברה  ד עם דרישתה הראשוה של  המציע הזוכה, מי  יבכך מתחי בהתאם ל
ל   השווה  לסך  ה  חזורממ  7%  -השימוש  של  המכירות  כהעסבית  שתי  אםאק  וכלל    מור, 

    שיהיה צורך בכך.
  

מהאמור לעיל מובהר בזאת כי במידה ומכל סיבה שהיא, המפעיל לא יעביר את    מבלי לגרוע
כמי שדו"ח המכירות  המציע הזוכה  אל  החברה  , תתייחס  לעד הקוב לעיהמכירות במו  חו"ד

השימ של שת  אותה  עבור  לו  השווה  בסך  גבוה  השימוש  100%  -וש,  אהשתי   מדמי  שר ים 
  ל ידו.  הוצעו ע

  
מדמי השימוש    100%  - תוספת השווה לציע הזוכה לשלם לחברה  מ ל הור יהיה ע במקרה כאמ 

  .שת שימוש עבור אותה  דויל  עהשתיים שהוצעו 
  

את דו"ח המכירות כאמור לעיל,  לחילופין בלבד, ובמקרה שבו סרב המפעיל להעביר לחברה  
ה את  החברה  לעצמה  בעצשומרת  לקבוע  אזכות  השמה  המכירות  מחזור  העסת  של  ק, תי 

  מדמי השימוש.   100% -לגבות דמי השימוש הגבוהים בסך השווה ל    וזאת במקום
  

היא תיעזר במומחה מטעמה  חזור המכירות  וע בעצמה את מ חר החברה לקבבת  ובמקרה שב
השימוש שייקבעו על בסיס חוות    ם לאמור המפעיל מתחייב לשלם את דמילצורך זה. בהתא

  ברה, ללא זכות ערעור או השגה.הראשוה של החש המקצוע כאמור מיד עם דרישת ת אידע
  

עבור    תהיה  ל ידי המציע הזוכהאשר תוצע ע  מטרת השימוש אם  למען הסר ספק, מובהר כי  
  דמי השימוש  –  רה מקצועית או מכללה להכשספר  בית  ו/או    רתיתיתעסוקה יצהעסק בתחום  

תהיה    ולאבמכרז בלבד  וש שהוצעו על ידו  יהיו דמי השימ  די המציע הזוכהאשר ישולמו על י
          מהמחזור.  7% -השלמה ל 

  
 חברת היהול 

 

הי  החברה .6 כי  לעצמה אתו ש   אמבהירה  למסור  הזכו  מרת  יהולת  ו/או חלק  את    יםהמתחם 
שתיבחר   יהול  לחברת  (להלן  ממו  ידה  היהול"   -על  זכותה  חברת  את  ותממש  במידה   .("

 כדלקמן:  הזוכה חייבמצעות חברת יהול,  ם באלהל את המתח
  

 ום עם חברת היהול על הסכם יהול בוסח כפי שימסר לו באותה עת.  לחת .6.1

 

י מטעמם בוגע לדרך  רת היהול ו/או מים ו/או חבאתרשל  כל הוראה    חראלמלא   .6.2
 לות במתחם. ההתהגות וההתה

  

   .ה עתבאותלשלם לאתרים ו/או לחברת היהול דמי יהול כפי שיקבעו  .6.3
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 מצבו של המבה 

  
כאשר וברמת מעטפת בלבד    )AS isשהוא ( במצב כפי    זוכה במכרזה  שימושר ליימס  המבה .7

עד לקות (חשמל, מיי שתתהוא מחובר ל ייתכן ולא תהיה  ה  ו המבם)  פריסה בתוך  כאשר 
גז)  (אין חיבור  המבה ו/או למערכת  ו/או מדפים  ולא יהיו במבה מזגים  ייתכן    . כמו כן 

הן יהיו    ואם  –רך הפעלת עסק במבה  לצו  ציע הזוכהכות פימיות אחרות הדרושות לממער
ו/או  בות הפימיות  את כל המערכ  ןקיתכי הם לא במצב תקין, כאשר האחריות לה מבה 

  ועל חשבוו.  מציע הזוכה ות) תהיה של הרכות הקיימות במבה (אם קיימלהתאים את המע
כי   תבהיר  עוד  ובמבהחברה  עוככל  כיוםה  שימוש  כי    שה  אחר,  והחברה  מפעיל  ייתכן 

ל זה  ל בכותרשה לו לפות מהמבה כל אדם וחפץ אשר איו מחובר למבה חיבור של קבע (
בעצם  ו  למבה, והכל לפי שיקול דעת החברה  ציע הזוכהכיסת המ  יומדפים) לפמזגים  

 ביעה בעיין זה.  או תכל זכות ו/או טעה ו/ הגשת ההצעות במכרז המציעים מוותרים על 
 

היקף  היא טרם החליטה על    ך, אמבה ה  במעטפתץ  בכוותה לבצע שיפו  כי  תציין  ברהחה .8
היא  דגיש כי  להת  מבקש  החברה  ,ביצוע העבודות כאמור למעט  ץ.  השיפוביצוע  ו/או עיתוי  

שיפוצי תבצע  ולא  ביצעה  המב   וא /ו  המבה  תשתיותב  םלא  כל  ,כלל  הבפים  וץ  יפש   וכי 
בודה ו/או שיפוץ הדרושים לצורך קבלת  ין ו/או יידרש לבצע כולל כל עיהיה מעוישהזוכה  

להפ  היתרים  ו/או  העסקרישיוות  ר  עלת  כ (כולל  כולל  וכן  עסק)  ו/ישיון  השיפוצים  או  ל 
בפים   עלהמבהההתאמות  יבוצעו  על חשבוו- ,  הזוכה,  אח  ידי המציע    - (להלן    וותי רועל 

ההכהבע" למס  לביצועןבכפוף    הכול  ,")ודות  המצורף  ההסכם  להוראות  מכי  בהתאם 
 בעיין והדין החל.   וספחיו המכרז

  
לו  כי יתה  ציע  תתפותו במכרז מאשר ומצהיר כל מבהתאם לכל האמור לעיל, בעצם הש .9

ל רשאי  שהוא  הבהרה  שאלות  במסגרת  (לרבות  ולברר  לבחור  לבדוק,    יגצההאפשרות 
  צועבעצמו ובאמצעות בעלי מק  וברר בפועל,  אף בדק, בחן  ציעהמכרז) והמ   במסגרת הליך

המשפט  התפעוליים,  המביים,  ההיבטים  כל  את  ויסודית,  מלאה  בדיקה  יים,  מטעמו, 
 ריים בקשר עם המבה והמתחם בו הוא מצוי.  ליים והסטטוטוהתכויים, העסקיים, הכלכ 

  
י . 10 היו  האמור  במסגרת  כן,  לב  םליו ככמו  המבהמציעים  את  (חון  המב לרבות  ה   ה);גג 

לצ וחשיפתם  והמתחם  המבה  של  ובמ מיקומו  במבה  הזכויות  מצב  לרבות  תחם; יבור, 
מתק  ציוד,  של  העדרם  ו/או  ובסקיומם  במבה  ומערכות  תשתיות  מצבם ים,  ביבתו, 

שהם  ו כפי  ואי התאמות,  פגמים  בהם;  והשימוש  היצול  מגבלות  ו/או  ם יכרו מאפשרויות 
והמתחם;מה/כי הגישה אללחברה; דר יש לבצע במבה   מבה  וההשקעות אותן  הפעולות 

(לרבות בל ולמטרותיו  לצרכיו  ביצוען של עבודות ההכה,  צורך התאמתם  עבודות  מסגרת 
לתשתיות חשמל מערכות ביוב ומפריד השומים    בודות הקשורותושיויים דקורטיביים, ע

ל המוקות  הזכויות  פי  יעצמוכיו"ב);  על  שייח  הזוכה  מהותן  תם  ההסכם  היקפן  עימו, 
המגבלותומגבלו  האפשרויות,  עם ת,  יהן;  בקשר  וליצולן  למימושן  והתאים  הסיכוים 

 כה.  בור המציע הזוכן הכלכלית, העסקית והמסחרית עמטרת העסק וכן כדאיותן וער
  

בין החברה    םחתייבוסף היה יכול המציע לבחון את מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ש 
הוראות הסכם   ן ושל יתרשל הוראות כל די  ןתן והשלכותיה כיהן, משמעו, תלבין המפעיל

וכדאיות הצעתו ה (לרבות סעיף התמורה  ליישומן  כל  זה והאפשרות  כספית); מהותם של 
ישורים והתקים בהן יידרש המציע הזוכה לעמוד ו/או שאותם  , ההיתרים, האהרישיוות

ה המציע  לצורך  כהוז יידרש  היתרי  לקבל,  לקבלת  עבודותם  תפעול    ביצוע  מבה  ה ו/או 
וביצ העסק  זה;וע  ולהפעלת  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  התחייבויות   יתר  של  קיומן 

ת דרשת בקשר עם  מגבלות והערכוההתקשרות מושא הסכם זה (לרבות  ומגבלות לביצוע  
  ומידע  תון  חומר,  כל  וכן  והשלכותיהם),  השכות,  א א ף  סויחסי  פרסמה  תרים  ותו 

  .  תר עם ההתקשרו כרז ו/או בקשהמ במסגרת
  

ר כי החלטתו להגיש הצעה במכרז, כל אחד מהמציעים מצהי  בעצם הגשת ההצעה במכרז . 11
כל הבדיקות ולקח    לאחר שערך את  ל בדיקותיו והערכותיו לבדן וכיהתקבלה והתבססה ע

בסעיפים   הזכר  המידע  כל  את  ושקל  בדל)  לל(כו  10ועד    7בחשבון  וכל  אחרת  עיל,  יקה 
לערוך, אה  שר הגשת  לכון  כי  מתאימות  מצא  זה  במכרז  הגשת  לצ  ההצעה  ובעצם  רכיו 

ובלתי חוזר וכן יהיה מוע    ההצעה במכרז מוותרים כל אחד מהמציעים באופן סופי, מלא
כ ומו מלהעלות  אי  שתק  לרבות  וסוג,  מין  מכל  התאמה  אי  ו/או  חסר  פגם,  בדבר  טעה  ל 

 התאמה. 
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ציעים ו/או בפוטציאל העסקי  ק של המבתחומי העיסוה בקיאה  רה אי י החבבהר, כומ  דוע . 12
ה איה  של  החברה  וכי  מימושו  באופי  /או  המכרז  במסגרת  ידם  על  המוצעים  עסקים 

הצ למלוא  המציעים מודעת  של  המב  רכים  עם  מהמציעים  בקשר  אחד  כל  זה,  מטעם  ה. 
בעצמ בדקו  ואכן  לבדוק  יכלו  הם  כי  מ או/   ם מצהירים  באמצעות  מטעמם, אתו  בה  המ  י 

מים במסגרתו וכי הם היו רשאים גול גם את מצבת הזכויות המ   םי שהוא ובהתאבמצבו כפ
ה המבה, טרם  עם  בקשר  שאלות  לחברה  הצעלהציב  ולשקלל את  במכרז  הצעתו  תו  גשת 

ות בקשר עם החוסרים, אי ההתאמות, הליקויים והפגמים במבה ובמתחם, בהתאם, לרב
בה  ותי וובזכ המוע המגולמות  ו/או  הזוכקום  למציע  בית  במסגרתם  עם   ןה  בקשר  היתר 

  ק.  מטרת העס
  

  ה שיבצע המציע הזוכההשתתפות בעלות ביצוע עבודות ההכ
  

מה  לעיל, החברה תציין כי היא תשתתף בעלות הק  12ועד    7ר בסעיפים  וע מהאמומבלי לגר . 13
שיפוץ של    ו/או  בסך  המבה    בכפוףוזאת    מע"מ,  תוספתב  ₪  000100,  עדתשתיות 

 : ורטים להלןצטברים המפ ם והמוקדמיים המלהתקיימות התא 

 

עבו .13.1 ביצוע  לפי  לחברה  הגיש  הזוכה  מפורטת  המציע  הצעה  לאישור  ההכה  דות 
על כביצוע  צירוף  כולל  התשתית  לעבודות  בוגע  פירוט  יש  שבו  ההכה,  תב  בודות 

מפו להוראו כמויות  בהתאם  מתאים  ביטוח  וכן  הרט  המצורף  סהת  למסמכי  כם 
 רז. המכ

 

בלים לעבודות הדסה  אם לחוק רישום קי קבלן רשום בהתיד- עלוצעו  העבודות יב .13.2
 צעו. מתאים לאופי ביצוע העבודות שיבובאיות בסיווג ה 

  

לסכום  החברה תקבע על בסיס הצעת המציע מה גובה סכום ההשתתפות שלה ועד   .13.3
 לעיל.   13לי המפורט בסעיף המקסימא 

  
תש  יכ ר,  מובה לעילתתהחברה  המפורט  הסכום  במלוא  א  ף  שוורק  התשתיות  ם  י 

במבה  שיוקמ ישופצו  ו/או  החבו  לקביעת  בהתאם  זה  לסכום  עוד  יגיע  בלבד.  רה 
יה מעל לסכום ההשתתפות  ווי התשתיות לפי קביעת החברה יהמובהר, כי גם אם ש 

בסעיף   סכום    13כמפורט  ההשתלעיל,  לסכום  מעל  יגדל  לא    ת תפוההשתתפות 
  ל.  כמפורט לעי

  
את  לםשת  החברה ,  לעיל  רטיםפוהמ  יםהתא  כל  התקיימות  לאחר הזוכה    סכום   למציע 

  ההשתתפות  עבצ תת  שבגים  ההכה  עבודות  מסיום  ם ימי  30  תוך,  בפועל  ההשתתפות
  ששילם  יםהתשלומ  על  להבק/מס  חשבויות  יצורפו  שלה  כדין  מס   חשבוית  לקבלת  ובכפוף

 .   תפותשתהה שוא  הכהה  ת עבודו  בגין המציע הזוכה
  

ההצעו  הגשת  במכ בעצם  מת  ומתחייביצהירירז,  מם  אחד  כל  להם  ם  ידוע  כי  המציעים 
דות ההכה היה חד פעמית  פות החברה בחלק מעלות ביצוע עבוומקובל עליהם כי השתת

חייבת  ולפים לא  החברה  כי  הדין,  ל  משורת  ככלל  בסכום  בקשר השתתף  כלשהוא  ספי 
ה  עבודות  ל  , ההכלביצוע  אין  יהיווכי  ולא  ו/או    ו  דרישות  בקשר   ו/או  טעותלו  תביעות 

ידה של החברה בכל הקשור  מצ  ישה לסכום השתתפות וסףיצוע עבודות ההכה ו/או דרלב
 שאר העלויות של עבודות ההכה.  עבודות ההכה וכי הוא יישא בכל לביצוע  

 
  במבה  גלריה רחבתה
  

פשרות  וראות התב"ע הקיימת בקשר למבה והא החברה מפה את תשומת לב המציעים לה  . 14
הג להרח את  במביב  הקיימת  כללריה  על  שתהיה  כך  המבה.  ה  תא  שטח  פשר החברה 
לאישור  למצי בכפוף  וזאת  הגלריה,  את  להרחיב  בכך,  מעוין  יהיה  הוא  אם  הזוכה,  ע 

ת הגלריה כאמור לעיל. למען הסר ספק, מובהר  החברה מראש ובכתב לתוכיות בדבר הגדל
יות לעיין  ל הרשויות הרלבטשים מודרהכי האחריות לקיים את כל הבדיקות והבירורים  

לפועל את ההאפשר להוציא  וכןוראות התב"ע בכל הוג ות  האחריות    ע להרחבת הגלריה, 
הוא גם יישא  להוצאת כל האישורים הדרשים להרחבת הגלריה תהיה של המציע הזוכה, ו

 ה. י צאת היתר הב לריה, לרבות העלויות הכרוכות בהובכל העלויות הכרוכות בהרחבת הג
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הזו . 15 המציע  שבו  הבמקרה  את  להרחיב  יבחר  השימושכה  דמי  לשלם    גלריה,  יידרש  שהוא 
הלחב עבור  לארה  הגדלת  מבה  ל  עודכוי  הגלריהחר  הגבהתאם   כך  ,שהוגדל  לריהשטח 

כל   הגלריה  1שבגין  משטח  ב  המוגדל  מ"ר  שימוש  דמי  שלישולמו  מדמי    30%  שיעור 
בגין   המשולמים  מ  1כל  השימוש  העיקריבהמשטח  מ"ר  שטח  .ה  קביעת  הגלריה    לצורך 

ת מודד  המוגדלת  החברה  חשבוהעסיק  תעל  זה  לצורך  יבצע  שהוא  המדידה  כאשר  הא , 
והמחייבת  המד הסופית  המכרעת,  יקבל  צדדים.  ה  אתידה  הזוכה  מתשלום    פטורהמציע 

ע  ביצוהחל ממועד סיום    שים  3לתקופה של    בלבד  שוסף לגלריה   השטחבגין  דמי שימוש  
     .ךלכ החברה שור דות להרחבת הגלריה בפועל ובכפוף לאיובהע

  

גלריה  שטח ה מעותי ביחס למשן  פבאו הרחיב את הגלריה כה יבחר לוהמציע הזו בוסף, ככל  . 16
ה  במבה, הקיימת  רשאית  החברה  יום  חייבת)  תהיה  לא  מקרה  בכל    אותו   פטור ל   (אך 
  מבה)באחזקת ה קשור  אחר ה  םתשלול  מכ(אך לא    ו המבה כולשימוש בגין  מי  מתשלום ד

יחל לאחר    דמי השימוש  שלוםהפטור מת  מועד ובמקרה כאמור    ,חודשים  2  עד  לתקופה של
ביצו בפודות  עב ה  ע התחלת  הגלריה  ובכפוףלהרחבת  הקביעה    לכך.   החברהלאישור    ועל 

הי  ההרחבההאם   וכן משך הפטור מתשלום דמי   ,מעותיתא הרחבה מששל שטח הגלריה 
וימל תל אבימהל תהיה של    , אם בכלל,וכהציע הזהשימוש שיתן למ לפי    ריד המזרחב 

   סופית. , וקביעתו תהיהלעדישיקול דעתו הב 
  

 שרותההתק תקופת
  

פבכ . 17 על  התחייבויותיו  כל  למילוי  הפוף  המצורף  סהי  ממסמככם  ולאמור  כחלק  המכרז  י 
ולהורהב ולהלן  לעיל  זו  הזמה  רשות  בעיין,  ההסכם  האות  לזוכה  המועקת  יה  שימוש 
יום  תקופהל פחות  שים  חמש  תקופת "  -(להלן    30.7.2027  ליוםועד    1.8.2022מיום    ,בת 

 "). השימוש
  

יר  בסהשימוש ה   ר ימעו אתאשמהותיות    בודות הכהדי המציע הזוכה עיככל שיבוצעו על   . 18
הקשור  חר  ם אמכל תשלו  אך ל(א  דמי שימוש  בל פטור מתשלוםהמציע הזוכה יק  ה,במב

המבה)   שללתבאחזקת  תח  חודשים  3  קופה  תקופתממועד  האם   השימוש.  ילת  הקביעה 
 ריד המזרח. ל אביב וית לממהל מדובר בעבודות הכה מהותיות, אם לאו, תהיה של 

  

שיפעיל    שיוות הדרשים ע"פ כל דין להפעלת העסקילקבל את כל הרמודגש כי האחריות   . 19
 על הזוכה במכרזחול במלואה  ת  כל שדרוש)(כ  לשימוש חורגלל זה היתר  כבז והזוכה במכר

י  (למעט היטל לשימוש חורגיוכי הוא    -ה  בו תישא החבר  שא בכל העלויות הכרוכות בכך 
בכל צורך בתשלומו משום העסק שהזוכה מעויין להפעיל במבה) ויקוט    תברר וישהאם  

לרבות   הדרשים  וביצהצעדים  התאים  והתויש הוע  קיום  כדריויים  הר ספות  שויות  שת 
קה ולא ביררה לאלו מטרות כל ספק כי היא לא בד  החברה תבהיר למען הסר.  כותסמהמו

ם צווי סגירה כלשהם על המבה או  האם חלי  ת , ולרבועסק, אם בכלל  יתן לקבל רישיון
ו/או אם העסק אותו הוא מתכוון להל מהמב ה  על היכולת להל עסק כלשהו מהמבה 

"עתייה עסק  כהו  סיכון"  זהגדרר  מוח  מס'  ב   ת  ריש  389והל  מחלקת  עסקים של  וי 
שיפוצבעירי ו/או  שיויים  ו/או  התאמות  ואלו  אביב  תל  עבודוית  ו/או  הכה  ים  זוכה הת 

לכך, ייד והבלעדית  המלאה  והאחריות  העסק,  רישיון  קבלת  לצורך  במבה  לעשות  רש 
 תחול עליו.

  
ל  יתן כלל לקב   החברה כי  טעםמצג כלשהו מת מכרז זה ככיער   כמו כן אין לראות בעצם

ל עסק  הקשוררישיון  בכל  להפעי   מבה  כלל  יתן  או  המותרים  השימושים  כל  או  ל  לאחד 
 ם המותרים.   השימושי לחד או כמהמבה את א

  
למען הסר ספק מובהר, כי בעצם השתתפותם במכרז מוותרים המשתתפים מראש באופן  

  מין ו/או סוג)   תביעה (מכל  אוו סוג) ו/ו/אה (מכל מין  ר על כל טע זוי ח סופי, מוחלט ובלת 
  ן ו/או סוג) כגד החברה בקשר לאמור לעיל. דרישה (מכל מי

  

בזמובה . 20 מפורשור  במאת  כי  פרסוםות  והוא     עד  המבה  את  מפעיל  שלישי  צד  זה,  מכרז 
המבה לא    וב ה ו. במקרידי המציע הזוכה-להתחלת תקופת השימוש עלאמור לפותו קודם  

על י המ-פוה  הוכ ידי  אז  במועד  חיפעיל  השימוש  )(וסיום  תחילת  כי  תידחה    תקופת 
בהסכ זה  בעיין  למפורט  בכפוף  והכל  שבהתאם,  מקרה  בכל  פים.  אי  ו/או   ל  דחיית  וי 

הזוכה כל טעה ו/או תביעה    ציעמועדים כאמור, תהא הסיבה לכך אשר תהא, לא תהא למ



7 
  

, והוא מוותר ויתור  ")טעה"  -ן  להלמי מטעמה (   אתרים ו/או   יפ כל  ו/או דרישה ו/או זכות 
 וגמור על כל טעה כאמור.  מוחלט  

  

מ  20מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   . 21 יל הוכחי לא  דה והמפע ים כי במהצדדי וסכם על  לעיל, 
בתוך   המבה  את  השימוש    6יפה  תקופת  להתחיל  אמורה  הייתה  שבו  מהיום  חודשים 

(להלן לעיל  הזוכההמתה  ופתקת "  -   כהגדרתה  רש"), המציע  יהיה  לאתרים  לה  איה  ודיע 
בימ  30בתוך   ההמתה  תקופת  מתום  הסכםים  לפי  ההתקשרות  ביטול  על  בכתב,   הודעה 

עימו לא    ובמקרה  , שייחתם  ו/או  כזה,  דרישות  ו/או  טעות  כל  מהצדדים  למי  תהיה 
למע מובהר  משהו.  כגד  האחד  מכך  כתוצאה  ו/או  כך  בגין  התביעות  כי  רסן  ספק,    כל 

והמצ לא  יע  במידה  לאתרים  הוהזוכה  בביטודיע  רצוו  לפי על  ההתקשרות  ההסכם   ל 
היה רשאי    לא  א הולתר ו ל ההתקשרות לא בהתאם להוראות סעיף זה, תפקע זכותו לביטו

לעשות כן, אלא בהסכמתה מראש ובכתב של אתרים ויהא עליו לקיים את ההסכם על כל  
ד  משמעו המועם  ורכי ההסכמבה לצפיוי ה. מועד  מבהה   ויהכרוך בכך, החל ממועד פי 

  כי המבה פוי.   רים למציע הזוכהשבו הודיעה את
  

  תאי המכרז 
  

מכרז . 22 היו  שלב  המכרז  דו  וההצע פומבי  ה  הי  ההצעה  בעלת  תהא  ביותר  הגבוה  יקוד 
   .איכות) 50%  -מחיר ו  50%( ביותר שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה 

 

המ . 23 לקרעל  ה כל    תאוא  ציע  הה   ,מכרזמסמכי  להשתוהגשת  כמוה    ותתפצעות  במכרז 
  ציע.ומוכרים למ  , מקובליםמובים ,הם ידועיםפרטי ההסכם והמכרז ותאי כהצהרה שכל 

  

לא תתקבל לאחר הגשת    ,ו/או סתירה ו/או התגדות וכיוצא באלההבה    יבדבר א  כל טעה  . 24
  ההצעה על ידי המציע. 

  

 : מסמכי המכרז . 25

 

 מכרז.ף בשתתראשון למה  שלבה לטופס הצע    .25.1

 

  תף במכרז.למשת יר מח צעתס הטופ   .25.2
  

    ית להשתתפות במכרז.בות בקא דוגמת ער   .25.3
  

מקצועי     .25.4 יסיון  הוכחטופס  סף  לצורך  תאי  בסעכמפת  ולצורך    26.4ף  יורט  להלן 
  .   יקוד האיכות במכרז

  

 ") וספחיו כדלקמן:ההסכם" -הסכם (לעיל ולהלן  .25.5
  

 שריט.הת – 1ספח   . 25.5.1

  

 .קיום ביטוחים  יאישור - א2ו  2 יםספח  . 25.5.2

  

   בות בקאית להסכם.וסח ער - 3ספח   . 25.5.3

  

הסכם  (טופס הצעת המחיר שיצורף ל  מציע הזוכה במכרזהצעת ה   -  4ספח   . 25.5.4
 . הזוכה)  ם המציעשייחתם ע

  

 ספח מטרת השימוש.  - 5ספח   . 25.5.5

  

   .מתחםוהל התהגות והתהלות ב - 6ספח   . 25.5.6

  

  . ברהים בשטחי החידי שוכר- על ת צעוביצוע עבודות המבווהל  - 7ספח   . 25.5.7
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 . מפרט אלומייום - 8ספח   . 25.5.8

 

  אישור עו"ד של המפעיל בדבר זהות העומדים מאחורי המפעיל  -    9ספח . 25.5.9
 רף להצעת המציע במכרז.וציו אשר ותיהם ב ת אחזק וחלוק

  

 והל שילוט.   - 10ספח   .25.5.10

  

השימושים שקבעה הועדה  לה על המל ותמהיל  הח   3208תב"ע    -  11ספח   .25.5.11
 .  למת של עת"א בקשר לי המקומ

 

 . 1967-ו קאות גופים ציבוריים, תשל"דוגמת תצהיר לפי חוק עס .25.6

 

 שעות. על העדר הר ריתצה דוגמת  .25.7
  

 .  טהצהיר ושאת השליבשליטת אישה, ותין על עסק שור עורך דיאדוגמת  .25.8
  

 שאלות ותשובות הבהרה, אם וככל שיהיו.    .25.9
  

 . החברה ידי-ט עלל פי שיוחכל מסמך אחר כ  .25.10
  
  

  סף תאי 

 

מצ . 26 הצעות  להגיש  המצטברות רשאים  המקדמיות  הדרישות  על  העוים  סף)  יעים  ,  (תאי 
 כדלקמן: 

 

 ז. לתאי המכר אית בהתאםת בקערבו להצעתם ורפיצ .26.1

 

המכרז,  .26.2 מסמכי  את  את    רכשו  לרכוש  יתן  המכרז  כאשר  המפורט מסמכי  במועד 
שבעמ זו  1'  בטבלה  מסמכ  .להזמה  תעשה   י רכישת  קבוצת    משרדי ב  המכרז 

יפו   6, קומה    21הארבעה    ובברח  "אתרים", תמורת    (ביין "פלטיום") בתל אביב 
  .15:00-ועד ל  09:00בין השעות    א יוחזר,מקרה לשבכל    -ע"מ  מ  לול כ  ₪  500של  סך  

  חברה   –אביב  -ל"אתרים בחוף ת  ובתיועבר לט ז  מסמכי המכררכישת  בגין    התשלום
יתןלחלופין  יפו בע"מ". -בת"א   תירווח אתרי תי לפית  ה  ,  מכרז  לרכוש את מסמכי 

 ך.רת אתרים במקום המיועד לכ גם באתר האיטרט של חב
  

    לעיל. 2-ו  1פים בסעי מפורטבהתאם לידיהם היא -מטרת השימוש המוצעת על   .26.3

 

המוצע    דומה לשימוש  ושלת עסק לשימול ו/או הפעהיל  יסיון קודם מוכח ש  בעל .26.4
השים    5שים לפחות במהלך    3מכרז בתקופה רצופה של  ו בעל ידו במסגרת הצעת 

ההצע להגשת  האחרון  למועד  של  ו שקדמו  להיות  יכול  כאמור  היסיון  במכרז.  ת 
הבע של  או  שלו  אחות  חברה  של  או  בעצמו  שלוהמציע  מיות    לים  בעל  של  ו/או 

במשמעו (מ תי  ב  )25%על  ו  סמכ"ל  ו/או  מכ"ל  של  את  או  שיהל  מי  של  ו/או  ו 
 מבה מטעמו של המציע.ב קהעס

  
  סיור המציעים

  

ייערך מטעמה סיור  החברה . 27 כי לא  ובהתאם השתתפות    מבקשת להבהיר  מציעים במבה, 
 להשתתפות במכרז.   איה מהווה תאי סףבסיור 

 

  מירלה זורק גב'   עם יו ר קשר טלפליצוייים לסייר במבה מתבקשים מציעים המעו  . 28
 : אלקטרוי  וארובת דאו באמצעות כת 03-7931418, בטל': הברהחמ

Mirela.z@namal.co.il 

    



9 
  

 בכל צורה שהיא.   החברהלא יימסר בסיור זה כל מידע המחייב את יובהר כי  . 29

 

  הגשת הצעות במשותף 

 

במשו . 30 הצעה  מוגשת  ובו  מי  כיף,  תבמקרה  שאחד  די  המאז  בתחידי  יעמוד  הסף    איציע 
ה.  לעיל  26.2  ףשבסעי למען  בזה  בתאי  מובהר  הדרש  ליסיון  הוגע  בכל  כי  ספק  כל  סר 

את  לא  ל לעי  426.הסף   לפצל  מהם   יתן  אחד  כי  ודרש  המציע  יחידי  בין  הדרש  היסיון 
סעיף  שבהסף  ע לתאי  בוג   .(לפחות) יעמוד (בעצמו) בתאי הסף של היסיון הקודם במלואו

ל אחד מהמציעים במכרז בעצם השתתפות כו  בומיחידי המציע יעמוד  אחד  די שלעיל,    26.1
בויות כל יחידי המציע יחד  פורש להבטחת התחייזה הוא מאשר כי הערבות היה באופן מ

  המציע. מיחידיולחוד,  וזאת גם אם שם הערב על גבי הערבות יהיה רק של יחיד אחד 
  

לכב . 31 המכרז,  פוף  אחד  ו(א  מציעהוראות  הצעה  ה די  יחימ  כל  של  במקרה   במשותף)מציע 
המציע או  ז יהא רשאי להקים חברה בבעלותו שתחתום על ההסכם, ביחד עם  שיזכה במכר

יחידי המציע במקרה של הצעה    כל  (אוובלבד שהמציע    החברההתאם להחלטת  בפרד, ב
התחייבויות  ל אישית  ב  ויער וא  בד שהר ובלובעל המיות היחיד בחברה כאמ  ה יהיבמשותף)  

וימציא את כל המסמכהח הוראות סעיף    והכל כמפורט במכרז.ים הוגעים לחברה,  ברה, 
 של הגשת הצעות במשותף. ים ובהתאמה במקרה זה יחולו בשיויים המחויב

  
  היסיון המקצועי

  

בסעיף   . 32 הדרש  המקצועי  היסיון  של  הסף  בתאי  עמידה  הוכחת  ויקוד    לעיל  26.4לצורך 
ה האיכות   כמפורטייס בושא  את  ,להלן  ון  למלא  המציע  המקצ  על  היסיון  ועי  טופס 

ה לו  ולצרף  המכרז,  למסמכי  פרד  ובלתי  אחד  כחלק  ר המצורף  גם  המציע  שאי  מלצות. 
על שהופעלו  לעסקים  בוגע  פרסומי  מידע  להצעתו  כתבות  -לצרף  ו/או  בעבר  המציע  ידי 

מידע  כל  כן  ו/או  ל  עיתואיות  המצי אחר  דעת  המלמדשיקול  ו  ע  יסיוו  המויטין  /על  או 
ו לו,  לה  חברה השיש  רשאית  יקוד האיכות  תהיה  לצורך  זה  במידע  גם  היתר,  בין  תחשב, 
ל להלןשיועק  כמפורט  במציע    החברה.  הצעתו  משמעותי  מיות  בעל  של  ביסיון  תראה 

מכ"ל  25%(מעל   ו/או  עמידההמציע  )  לצורך  המציע  של  המפורט    בתאי   כיסיון  הסף 
ברה תבהיר, שככל הח  להלן.  38בסעיף    האיכות כמפורט ורך יקוד  לעיל וכן לצ  4.26עיף  בס

עשה   לצוהמציע  שלו  עובד  של  ביסיון  עמ שימוש  הורך  בתאי  יקוד  ידה  קבלת  ו/או  סף 
תק תחילת  לפחות  אחת  שה  תום  לפי  זה  עובד  של  העסקתו  הפסקת  ופת  איכות, 

הסכמת ללא  תי  ההתקשרות  ובכתב  מראש  כהפהחברה  של  חשב  יסודית  ההסכם רה 
   מציע הזוכה.שיחתם בין החברה ל

  
  ההצעות  הגשת

  

גישו את הצעתם  אם לכך, המציעים יהמכרז ייערך כמכרז פומבי עם בחיה דו שלבית ובהת . 33
וברור   קריא  באופן  תסומן  האחת  סגורות,  מעטפות  מס'  "במספר  שלבי  דו  פומבי  מכרז 

לש  218/202 הראשון"לההצעה  כל תכוהיא  ,  ב  את  להלן   יל  סעיפיו)  המפורט  תתי    (כולל 
  ").ההצעה לשלב הראשון" -(להלן  תפרדמעטפה  ב יוגש, שהצעת המחיר טופס למעט

  
  . לציין כל פרט הקשור להצעה הכספיתלשלב הראשון אין  בהצעה  

  
מבי ופמכרז  "  -במעטפה פרדת וסגורה שתסומן באופן קריא וברור כתוגש    הצעת המחיר
   משתתף במכרז.ה לשכיל את טופס הצעת המחיר ות צעת המחיר"ה 18/2022דו שלבי מס' 

  

34 .  ושאים את הכותרת  בהגשת ההצעה יש להשתמש בטפסים הכלולים במסמכי המכרז, וה
  ,. המחיר המוצע על ידי המציע"הצעת המחיר" (בהתאמה)-ו  "לשלב הראשון   הצעהטופס  "

    ברורה.בהירה וו או בדפוס, בצורה ידיצוין על ידו בספרות ובמילים ב
  

(כל אחת מהצעה לשלב הראשון ואת הצהאת   . 35 יש להכיס  הן במעטפה פרדת)  עת המחיר 
סגורה   באופןלמעטפה  תסומן  וברור   אשר  מס'  "  קריא  שלבי  דו  פומבי    ", 18/2022מכרז 

(ביין    6, קומה  21הארבעה    ובברח  ,קבוצת "אתרים"  רדימשהכיסה לתיבת המכרזים בול
יפו, אביב  בתל  יאוחר  עד    "פלטיום")  בטמלא  המפורט  שבעמ'  לבהמועד  ז  1ה  ו  להזמה 

כל   ה"ל או  על (המועד  דחה אחר שיקבע  ולהלן  ילע   יקרא  החברהדי  י-מועד  המועד "   -ל 
 . מועד זה לא ידווד לעהצעות שלא תוכסה לתיבת המכרזים "). האחרון להגשת הצעות
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במכרז במשרדי  שת הצעות  חר המועד האחרון להגדקות לא   30  -המעטפות תערך כ    פתיחת 

אתרחב להשתתף  כל  ים.  רת  דרהמעויין  ההצעות  פתיחת  מרבמעמד  להירשם  אש ש 

 על רישומו.  ולקבל אישור בכתב  sigal.y@atarim.gov.ilבאמצעות כתובת מייל: 
  

  יקוד ההצעות
  

  השלב הראשון 

 

הזכות    לעצמה את  תשומר  החברהים הבאים,  להצעה בשלב הראשון יש לצרף את המסמכ . 36
  :לא יוגשו המסמכים כאמור לדון בהצעת המציע אם  שלא

  

36.1. צירפו להצעתם ערבות בא ילמועד הערבות    רז.המכאי  קאית בהתאם לתה  שת–  
מוע  דחיית  של  במקרה  הח  -  ההצעות  הגשתד  גם  צייה  אם  אחרת  אלא  ברה 

 מציעים.  בהודעתה ל
  

(או העתק   .36.2 רואה חשבואישור  אישור  כי המציע מהל  ) מפקיד השומה או  ן המעיד 
הכבו חש  יפקס מס  פקודת  פי  על  כדין  חוקס ות  פי  ועל  מוסף  ערך  מס  חוק    ה, 

הוא   לעיל,   31יקים חברה כאמור בסעיף  ה והמציע  יבוריים. היעסקאות עם גופים צ
ליי להמציא  האמור    חברה דרש  האישור  לו  את  תמסור  שהיא  להחיות  בהתאם 

  . בעיין זה
  

(כולל המלצות)טופס היסיון המקצ    .36.3    כילשי  ,ועי של המציע  סיון  ימידע מפורט על 
טופסהמוצע  לשימוש  רלבטי  ם  קוד את  "ב סיון מקצועי המצי  (ע"ג  פרטי    הכולל 

הרלווטיים).   לצרףהממליצים  רשאי  זה    המציע  פרסומילטופס  בוגע    מידע 
על שהופעלו  דעת   וידי - לעסקים  לשיקול  אחר  מידע  כל  ו/או  על  ו,  בעבר  המלמד 

  .היסיון הקודם כאמור גבי ל ול יסיוו ו/או המויטין שיש 
  

ההצעה,    מציא יחד עםו תאגיד אחר, יש להרה והמציע היו חברה, שותפות אמקב   .36.4
רה, השותפות או  דין או רואה חשבון, ובו פרטים על החב-אישור חתום בידי עורך
  התאגיד האחר, לרבות:

  

 . הל לגביותאגיד מהמרשם שמת תדפיס מעודכן של פרטי ה . 36.4.1
  

קף אחזקותיהם  היו   תאגידב  בעלי המיותם של  לאי המ  םשמותיהם ופרטיה . 36.4.2
 .  )"ידהתאג" –(להלן  בו

  
יחיובהר כי א יחידים, אלא באמצעות  ם בתאגיד  זיקו בעלי מיות שאים 

המצ כלשהו,  משפטי  העומדים  תאגיד  היחידים  הם  מי  לפרט  מתבקש  יע 
התאגיד   היחיד מאחורי  עד  היחידי  כאמור  בעל  ים/ המהווה  םאו    י/את 

  בתאגיד.     ם/ופי הס  תהמיו
  

 . תאגידב הדירקטורים יהם של רטשמותיהם ופ . 36.4.3
  

על מסמכי המכרז    ים לחתום בשמו האשים הרשאמותיהם ופרטיהם של  ש . 36.4.4
 על מסמכים אלה.וההסכם, ואישור חתימה של עו"ד/רו"ח  

  

לעיל,מקרה  ב   .36.5 יש    ור לעיל,וסף לכל האמ בכי אז    ומוגשת הצעה במשותף כמפורט 
עם   יחד  כמשמעותו  ה,  הצע הלהמציא  כדין  ערוך  [וסח  בפתצהיר  הראיות  קודת 

 ה"ל: הפרטים  ובו,  1971-חדש], תשל"א

 

ובמיד . 36.5.1 המציע  ה  במכרז יחידי  ויזכו  במידה  כי  על    ,מעוייים  שתחתום  מי 
עם  ההסכ עימםתהיה,    החברהם  בפרד    ביחד  יקימו    םשהתאגיד    - או 

ומה    תאגידב  םפייהסו  היחידים   הזכויות /עלי המיות מי יהיו ב  -   לצורך כך
 . והשליטה ב וכן בכל שאר אמצעי וב שלהם לות בע יהיה אחוזי ה
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מהמצי  במידה . 36.5.2 שיוקם  ואחד  בעסק  יהול  בתפקידי  ישמשו  יותר)  (או  עים 
   . ודבמבה, מה יהיה תפקי

  
שהוא   מציע  ביחיד  מדובר  שבו  יש  תאגידבמקרה  הפרטים  לגביו  לצרף  ,  כל  את 

 ).  וללכ( 36.4.4ועד   36.4.1סעיפים ב
  

להסכם    )5ספח    ל לעי  2-ו  1  פים סעי התאם להוראות  ב  ספח מטרת השימוש המוצע    .36.6
 . המכרז) צורף למסמכיהמ

  

על   .36.7 שתוכן  הראשוית  ו/או  הרעיוית  המציע-התוכית  שהוא  ועב  ידי  ההכה  ודות 
לבצע  להצע.  במבה  מתכן  לצרף  חייב)  לא  (אך  רשאי  המציע  מצגת  בוסף,  תו 

תוכי דגמים,  או מחשב,  כל אמצדרית  וכן  שיווק    עיכליות, סרטוים  ו/או  המחשה 
 וצע.  אחר לעסק המ

  

 (ככל שתהייה) חתומות על ידי המציע.    החברה פרסם ות הבהרה שתתשובות לשאל .36.8
  

 .  1967-וסקאות גופים ציבוריים, תשל" תצהיר לפי חוק ע .36.9
  

 תצהיר העדר הרשעות.   .36.10
  

   השליטה.  שאת ועסק בשליטת אישה, ותצהיר   אישור עורך דין על .36.11
  

 כישת מסמכי המכרז.על ר לוםתשור איש  /קבלההעתק  .36.12
  

הזהות  צ  .36.13 תעודות  הערבילום  שי  להתחשל  ערבים  שיהיו  שוא  ים  הזוכה  ייבויות 
    ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

  

על  .36.14 חתומים  כשהם  המכרז  מסמכי  הצעות  - כל  הגשת  של  מקרה  בכל  המציע.  ידי 
 כרז. המכל מסמכי על לחתום על ההצעה ויע  צהמ  כל אחד מיחידייידרש  -ף במשות

  
  ל את ההצעה.ם כאמור, עלול לפסו אי צירוף איזה מן המסמכי

  

במכ . 37 המציעים  עלהצעות  ותדורגה  תיבחה  הראשון  בשלב  זה  ועדת-רז  של   ידי  המכרזים 
המקצו  החברה הגורמים  (או  המקצועי  מהגורם  תקבל  שהיא  להמלצות  עיים)  בהתאם 

  . שתחליט למותם)  ככלו(אם   שימוו לצורך כך

  
מציעים  קבע קבוצת הדים בתאי הסף, ותיב הראשון, ייקבעו המציעים העומשלבמסגרת ה

  לתאים המפורטים להלן.  הסופית בהתאם
  
  
 יקוד האיכות  
  

להלן.  י יהאיכות  יקוד   . 38 המפורטים  והמשקלות  המידה  אמות  לפי  רשאית    החברה תן 
לאותה    בוע המרבי הקעתה, וזאת עד הציון  ד  ל לפי שיקו  ר כל אמת מידה ציון להעיק עבו

  אמת מידה כדלקמן. 
  

המכרזי ועדת  כי  תהובהר  החברה  של  ים  ועדת  למות  רשאית  יקוד  א  לצורך  יקוד 
  ההצעות.   

  
  כב מהקריטריוים כדלקמן: יקוד האיכות יור

  
  

  
  קודות   20  ות)רא ו הקוספט המוצע (ייחודיות, התאמה למתחם, עיצוב 

  (ציון מרבי)
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  7רה תעדיף עסק אשר פתוח  הר, כי החבות וימי הפעילות. מובשע

  ילות רבות ים בשבוע ובשעות פע ימ

  קודות   20

  (ציון מרבי)

  דות קו 20  יכולת העסק למשוך קהל לקוחות לבית העסק 

  (ציון מרבי)

  קודות     15יסיון קודם ביהול עסקים דומים לעסק המוצע 

  ן מרבי)(ציו

  קודות  25  (אם תהיה) ומהפרזטציה מהצעתו    ע,יהתרשמות כללית מהמצ

  (ציון מרבי)

  קודות  100  כסה"

  

אילצו . 39 בדיקת  ההצעות,  כרך  את    החברהות  להזמין  חייבת)  לא  מקרה  בכל  (אך  רשאית 
אישילרהמציעים   ליסיום    איון  בוגע  וכן  במבה  להפעיל  שבכוותם  לעסק  בוגע 

גרת  מוצע על ידם במסלהציג את העסק ה ו  ש(יובהר כי המציעים יידר  כליתוליכולתם הכל
  . יל) ישי כאמור לעהריאיון הא

  
שהמציעים    כאידיקציה לכך  לראיון האישיהזמת המציעים    םעצב   לראות  ןמובהר כי אי

והחברה  עמדו בתאי הסף תהיה רשאית לבחון את עמידת המציעים בתאי הסף לאחר  , 
  .איון האישיירבמסגרת ה החברהל ב היתר בהסתמך על פרטים שתקין וב  איון האישיירה

  

40 . יסה לקבוצתזערי הכולל,  יקוד האיכות המי  והמציעים הס   לצורך כפית ומעבר לשלב הש
"). בכל מקרה שבו  קוד האיכות המזעריי"  - (לעיל ולהלן    קודות  75  יעמוד על של המכרז,  

כי אז  כשרים  עים  קבוצת המציעים הסופית תהא מורכבת משי מצי  א תה  החברה בלבד, 
   .קודות  70 זערי על וד האיכות המאת יקעמיד  לה מקרה לא חייבת) רשאית (אך בכל

  

  י (שקלול האיכות והמחיר) השלב הש
  

מקבוצת   . 41 המציעים  של  המחיר  הצעות  השי,  הסופיתבשלב  תחה  יפ ת   (בלבד)  המציעים 
הרא  ותשוקללה בשלב  קיבלו  שהן  האיכות  יקוד  הצעת    החברהשון.  עם  את   כלתשקלל 

ההצ  50%  :הבאבאופן    יעיםצמ ו לאיכות  המחיר.  להצע  50%-עה,  את    רההחבת  תקד 
משל  איכות  ה אחת  לה כל  יחסי  באופן  המכסימאלי,  הצעות  המחיר  ותיתן  ציון  להצעת 

ביותר "(  הגבוהה  לסעיף  (בוגע  המקסימום  יקוד  את  המחיר")   ולשאר)  0%5הצעת 
  . אמורכ המקסימאלי יוןהצ את השקיבל  ה הצעבאופן יחסי ל ההצעות יקוד מופחת

  
   לצרף למסמכי המכרזבקאית שיש  ערבות הדימה של בדיקה מק

 

לפסול הצעות בשל פגמים בערבות הבקאית    החברהוע מצבים שבהם תאלץ  על מת למ  . 42
בסעיף  שיש   כמפורט  המכרז  למסמכי  (להלן    36.1לצרף  הבקאית"  -לעיל  ), "הערבות 

וסח    את  החברהרה מראש של  להציג לאישום  י(אך לא חייבים) כל אחד מהמצע רשאים  
 בקאית.  הערבות ה

 

להמצ . 43 המעוייים  לעיון  יעים  של  מעביר  רשאים   החברה ראש  הבקאית,  הערבות  את 

המועד המפורט  מ, לא יאוחר  sigal.y@atarim.gov.ilי  תובת דואר אלקטרולעשות כן לכ
  . להזמה זו 1בטבלה בעמ'  

 

איה מחליף    את הערבות הבקאית  ה החברראש של  מ  היודגש, האפשרות להגיש לאישורו . 44
במסגרת המכרז, אלא אך ורק באה    עלהצעת המצי  את הערבות הבקאית  החובה לצרף  את

 גמים בערבות הבקאית תיפסל הצעתם.    להקל על המציעים ולמוע מצב שבו בשל פ

 

  תטופלה.        פיות אשר יתקבלו לאחר המועד כאמור לא  . 45
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  שוות
  

רטיה  וקפה על כל פתחשב כעומדת בתו  בלתי חוזרתה היה  סגרת מכרז זבמ  המוגשתהצעה   . 46
תהיה רשאית   החברהמועד האחרון להגשת הצעות. מה ימים  )תשעים ( 90  למשך תקופה של

כאמור, ולבקש  (כולם או חלקם) לפי או אחרי מועד פקיעת הצעותיהםלפות אל המציעים 
את להאריך  המוח  מהם  דעתה  שיקול  לפי  המט  לתוקפן,  זה והבלעדי.  במכרז  שתתפים 

או שתהיה להם בקשר לפיית או  / ו  ביעה ו/או זכות שישטעה ו/או ת  תרים בזה על כלמוו
  ה כאמור.  אליהם ו/או לכל משתתף אחר במכרז ז   החברהפיית  -אי

  

בדבר   . 47 שאלות  לרבות  זה,  מכרז  לתאי  בקשר  הבהרה  ו/שאלות  בהירויות  סתירות  אי  או 
  ת מהוראותיהםין הוראות שוו השוים ו/או ב  מכרזהבין מסמכי    הןשו/או אי התאמות כל

התאמה   אי  כל  בהם,  /וו/או  אחר  פגם  להעביר  או  יוהיתן  סיגל  דואר   לגב'  בכתובת 

להזמה    1המועד המפורט בטבלה שבעמ'  מלא יאוחר    sigal.y@atarim.gov.ilאלקטרוי  
שיוע  .זו ו/א-בעל   החברה ברו למשרדי  שאלות הבהרה  הל  ופה  יחייבו  אחר המועד  לא  "ל 

ול  ברההחאת   מהתחבתשובה,  יגרעו  מוסר  א  של  זה. שהייבויותיו  מכרז  תאי  לפי  אלות 
פה או באיחור תוה  -עלמובהר בזה כי ההחלטה אם להשיב לשאלות הבהרה שמסרו לה ב

זה מוותרים על כל טעה    , והמשתתפים במכרזהחברהלשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של  
  עה בקשר לכך. ות ו/או תביזכ  ו/או

  

לש  ההחבר . 48 בכתב  ההבהרה  תשיב  במועדאלות  אצלה  תשובותיה    , שיתקבלו  את  ותעביר 
   .(לרבות השאלות הרלבטיות) לכל מי שרכש את מסמכי המכרז

  

ר  ידי משתתפים כאמו-הועלו עלשבהר בזה כי הפרשות המחייבת והסופית לגבי עייים  מו . 49
על תיקבע  דעתה  פיל ו  החברה ידי  -לעיל  כי   שיקול  והבלעדי,  התשובו  המוחלט  ורק  ת  אך 

ור מחייבות לעיין מכרז זה, וכי על המציעים לצרף מאכ  החברהידי  - חה עלתישלשבכתב  
  יהם, להצעתם.  יד -את התשובות, כשהן חתומות על

  

ל . 50 יגיש  שלא  מציע  כי  בזה  מובהר  המפו  החברה עוד  במועד  הבהרה  יהיה  שאלת  לעיל,  רט 
מ ומושתק  טעההעלמוע  כל  אי  לות  בדבר  תביעה  ס  ו/או  ו/או  אי בהירות  ו/או    תירה 

  ו, במסמכי המכרז.  תהתאמה שמצאו, לטע 
  

ל  החברה . 51 הזכות  את  לעצמה  המכרז,שומרת  את  איה    בטל  את מתחי והיא  לקבל  יבת 
ביותרההצעה   הגבוה  היקוד  שהיא  ו/או  בעלת  הצעה  משו  איזו  היתר  חריגה  בין  ם 

תהייה  למציע לא  .  בהי השימוש הראויים למדמבאשר ל  רהחבהשמצוי בידי  מהאומדן  
    אמור לעיל.ל  ות או תביעות בקשרכל טע

  

יום שדרש תוך שבעה ימים מהעל ההסכם המצורף,  מציע שהצעתו תקבלה וסרב לחתום   . 52
ולא המציא את    , מכל סיבה שהיא ו/או לא מילא אחר כל התחייבויותיו החברהלכך על ידי  

ת  רעון א ייג לפרשאית להצ  חברההלצורך ההסכם, תהא    כים החוציםסממכל הבטוחות וה
זכות    יצויפכ ,  הבקאית  הערבות מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  המציע  התחייבות  הפרת  בגין 

    ., וללא צורך בהוכחת הזקזק שגרם להבגין ה החברה תביעה של 
  

 6של  ה  פאו במקרה שבו בתקו  על ההסכם  במקרה שסרב מציע שהצעתו תקבלה לחתום . 53
הזו  חודשים על  ההכרזה  במכרזמיום  מי   כה  השי או  תחילת  הזוכה ום  המציע  של    מוש 

ו  לעמוד בהתחייבויותי   התברר כי הזוכה איו מסוגל  מבה (המועד המאוחר מבין השיים)ב
מסיבה   בוטלה  או  הסתיימה  הזוכה  המציע  עם  שההתקשרות  ו/או  להסכם  בהתאם 

תהא  כלשהיא, אשר  ר  החברה,  תהא  מקר  ת ישאתהא  בכל  שי(אך  לפי  חייבת),  לא  קול  ה 
המוחל בחט,  דעתה  מלהתקשר  אחר,  מציע  עם  למימושלבוזה  מזכותה  לגרוע  הערבות    י 

י במקרה שבו המציע הזוכה יסרב  מובהר בזה למען הסר כל ספק כ  הבקאית כאמור לעיל.
הסיבה   לכך  ותהא  כאמור,  הצעתו  את  לא  שלממש  כל  תהא,  אחריו  הבא  למציע  עומדת 

אחת  וזכ או  הזוקויה  כמציע  להיבחר  וההח רת  במכרז,  זכה  בעיין  תוה  לטה  תהא  ה 
 .החברהעתה של ד לשיקול 

 

  מכרזהו ממסמכי השלכל שיוי ו/או תוספת ו/או תיקון ו/או הסתייגות שייעשו במסמך כ . 54
בג תוספת  של  בדרך  בין  לגביהם,  הסתייגות  כל  או  מהם,  בחלק  ובין  ו/או  המסמכים  וף 

לפסילת    עלולים לגרוםוספו, או שהם  רת ייחשבו כאילו לא  בכל דרך אח  או  במכתב לוואי
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תבהיר כי   החברהלמען הסר כל ספק,  .החברהלפי שיקול דעתה המוחלט של   ל, והכההצעה
וערכו המכרז,   במידה  למסמכי  המצורף  מההסכם  חלק  שהם  הביטוח  בספח/י  שיויים 

   פסילת ההצעהל  םיויים אלה ולא תראה בהם כטעתתעלם מש החברה
  

לעצמ  החברה . 55 שלשומרת  הזכות  את  לדון  ה  בהת בהכלל  א  הוגשו  שלא  למסמכי    םאצעות 
  המכרז.

  

ל פי שיקול דעתה  החברה שומרת לעצמה את הזכות לפות למי מהמציעים, בכל עת, הכל ע  . 56
ו/או פרטים ו/או  המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים  

ת בקשר עם תאי הסף ו/או בקשר עם וסוג שהם, הקשורים בהצעתם, לרבומידע, מכל מין  
ו/או   , בקשר עם כל טעות חישובית או  האמורעה הכספית, ובכלל  צ קשר עם ההביסיום 

סוג שהם ומכל  , מכל מין וגםו/או תוספת ו/או שיוי ו/או ליקוי ו/או פ  אחרת ו/או השמטה
רשלות    ן גרמה בשל ם (לרבות בסיבות בהא שתגלעו באיזה מהמעים האמוריסיבה שהי

ה של  המכוות  בידיעתו  לחלופין,  משאר    ,מציע)או  לגרוע  מבלי  המוקות  והכל  הזכויות 
 י המכרז ובהוראות הדין. לחברה בהתאם לשאר ההוראות הקובות במסמכ

  
ומסכי מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  כפי  המציעים  החברה  לסמכויות  מים 

וכן יהיו  בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,    ת בסעיף זה לעיל, והם מוותריםבוקו  ןשה
מלהעלות  ומ ומושתקים  דרישהעים  ו/או  תביעה  ו/או  טעה  שהן,  כל  וסוג  מין  מכל   ,

תיה של הפעלת סמכות  עם הפעלת סמכויותיה של החברה ו/או כתוצאה מהשלכובהקשר  
 כאמור. 

  

לרבותמ . 57 המכרז,  מסמכי  כי  בזה  עלשההצעות    ובהר  המשתתפי- תוגשה  זה  ידי  במכרז  ם 
מוש  אית לעשות בהם כל שישתהיה רש  חברהה  והמסמכים המצורפים להן, הם רכושה של

שיקול המוחלט    לפי  והמשתתפידעתה  בהם   םוהבלעדי,  לעשות  רשאים  אים  זה  במכרז 
   הגשת הצעתם בהתאם לתאי המכרז. שימוש, מכל מין וסוג שהוא, מלבד שימוש לצורך

  

החבר . 58 לעיל,  באמור  לפגוע  הבלעדימבלי  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת    , ה 
לד ו/או  שכגדלפסול  מציע  הצעת  מחות  כגד  ו/או  קייו  מבעליו,  חובי  קיים  היה  או   ם 

ו/או    כן שמורה לחברה הזכות לפסול  .כלשהו כלפי החברה ו/או אשר פועל ללא רישיון עסק
ת שקדמו למועד האחרון  השים האחרוו  7ורשע בפלילים ב  לדחות את הצעת מציע אשר ה

, כגד  -1977שין, תשל"ז ו/או על פי חוק העו  בטחון המדיה,   דלהגשת ההצעות, בעבירות ג 
כגגופ ו/או  אדם  של  במתן    דו  המציע  של  עיסוקו  לתחום  הוגעות  בעבירות  ו/או  רכוש 

השירות מסוג  התיישושירותים  לא  אשר  זה  מכרז  שוא  גדו  ים  מתהלים  אשר  ו/או   ,
  בגין עבירה כאמור.   הליכים

  
מבעליו,  ו/או כגד מי ע אשר עומדות כגדו כות לפסול מצי זהכן שומרת לעצמה החברה את 

כים משפטיים הוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכיוס  י ת משפטיות ו/או הלתביעו
  כסים.  

  

למציע תאפ  החברה . 59 זכו  שר  שלא  לעייים  ובמסמבמכרז,  המכרזים  ועדת  בפרוטוקול  כי  ן 
הזוכה כו  .ההצעה  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור  מסחר ל למציע  סודות  סודות  ים  ו/או  יים 

(להלן  עסקי סודיים),  חל   -ים  לאפשר  קים  אין  אחרים  אשלדעתו  למציעים  בהם  העיון  ת 
 לאחר סיום המכרז יהג כדלקמן:

  

 משמעי.  –ור וחד תו מהם החלקים הסודיים באופן בר יציין במפורש בהצע .59.1

 

 ם הסודיים. יסמן את החלקי .59.2

 

כסודיי .59.3 בהצעתו  חלקים  סימן  שלא  שמ  םמציע  כמי  ההצעה  יראוהו  למסירת  סכים 
 ז כזוכה במכרז. חרים, אם יוכרעיון מציעים אל

 

מון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  יס .59.4
שבהצעות ומכאן  האחרים,  המציעים  של  העיון יהם  זכות  על  מראש  מוותר    המציע 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 
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עיו   ברה חה החליטה   .59.5 ב לאפשר  הגדירם  הצעת הזוכה שהן בחלקים המפורטים  זוכה 
התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפיה בתוך    החברה  ךסודיים, תיתן על ככ

 .דעתה בהתאם לשיקולפרק זמן 

 

את    החברההחליטה   .59.6 בטרם  לדחות  לזוכה  כך  על  תודיע  החומר  ההשגה,  מסירת 
 לעיוו של המבקש. 

  

להד   החברה . 60 כי  יגמבקשת  הדש  השיקול  זכות  היקף  בדבר  המציעעת  של  של  עיון  היו  ים 
   ברה בלבד.הח

 
 לא יחשב כחלק סודי.  -פירוט יסיוו של המציע, כדרש בתאי מכרז זה רה קבכל מ

  

ות בלבד, ואולם  זו מוסחת בלשון זכר, מטעמי וחזמה  עת כל ספק מובהר בזאת כי הלמי  . 61
  ת. חאברור כי ההצעה מופית לכל אחד ו

  

המ . 62 לדון  הסמכות  הבלעדית  הוקומית  סכסוך  תבכל  זה  למכרז  המשגע  לבית  תוה    ט פהא 
 אביב. -המוסמך לדון בו מבחית העיין בעיר תל

  
  

    בכבוד רב,      
  

תיירות  חברה לפיתוח אתרי  - וף תל אביב אתרים בח
  פו בע"מ י-א"בת
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  לכבוד
  יפו בע"מ- ירות בת"אח אתרי תי חברה לפיתו - אאתרים בחוף ת"

  21רח' הארבעה 
  יפו-אביב -תל

  
 ,..א.ג  

  
  

  הצעה לשלב הראשון - 18/2022 מס'פומבי דו שלבי מכרז : הדון 
  

  בתשובה להזמתכם להשתתף במכרז זה הו להודיעכם כדלקמן:
  

1. ו מעוים לקבל את  יאהליה  את  הזכות להפעיל ולוכהגדרת מ  במתחם  המבאילו   יםח  
המכ (להלן    רזבמסמכי  ו  -שבדון  המכרז   "המבה")-"המכרז"  במסמכי  כמוסבר 

 .ובהתאם לכל תאיהם ובהסכם

  

כולל ההסכם .2 בכל מסמכי המכרז,  ספחיהם,  ההזמה,  עייו  תוכם  וכל  והם   הבו את 
עליו כן,  מקובלים  כמו  המתחם.  ואת  המבה  את  ובדקו  כל  ביקרו  את  וקיבלו   ,

ב  .לקבל  שביקשווהמידע    ההסברים יהול או מאשרים כי או מכירים את כל הכרוך 
הפרטים  כל  כי  וכן  וספחיו,  ההסכם  לפי  התחייבויותיו  ובביצוע  המבה  והפעלת 

ואו מועים -והמידע הכרוכים בכך לרבות במצבו של המבה, לקחו על ידיו בחשבון, 
ו/או מי   עלי יםאוצר מפיין זה כלפי  עמעצמו מראש כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה ב

 מטעמה.

  

השימוש  .3 וכי  זה  במכרז  שקבעו  הסף  בתאי  עומדים  או  כי  ומצהירים  מאשרים  או 
להזמה להציע   1מפורט בסעיף  ל   השימוש המותר בהתאםשאחו מציעים למבה הוא  

 הצעות.

  



  

2

מה להציע זההו מצרפים את כל מסמכי המכרז ויתר המסמכים הדרשים כמפורט ב  .4
והתוכית הראשוית    ספח מטרת השימוש,  לרבות הערבות הבקאית  ,כרזההצעות למ

ו/או הרעיוית של העסק המוצע ועבודות ההכה המתוכות על ידיו במבה, כמפורט 
, ומתחייבים בחתימתו להלן לקיים את כל תאי המכרז על כל מסמכיו במסמכי המכרז

  וספחיו.
  
מגישים    .5 מ  תאאו  זו  שערהצעתו  באופן בלי  בעקיפין,  או  במישרין  כלשהו,  תיאום  כו 

מלא או חלקי, עם המשתתפים האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בו  
  . וידי -ואשר מוצעים על

  
ההסכם כהגדרתו במסמכי לחתום על   יםמתחייב והוכרז כזוכה במכרז זה, אם וכאשר   .6

ספחיו וכל  בידילו  המכרז  ת  כםהפקיד  ה"ל  קופת  למשך  ההסכם  לפי  ההתקשרות 
  7-, וזאת בתוך לא יאוחר מובקאית בהתאם להוראות שקבעו שם וכפי שתורו ל  ערבות

 .בעיין זה או בכל מועד אחר כפי שייקבע על ידיכםו (שבעה) ימים ממועד פייתכם אלי

  
7.  יםמור  וא  ית וי    ת בזה לכם, בהוראה בלתי חוזרת ובלתימכל סיבה לביטול ו/או לשי

על המצורפת  הבקאית  הערבות  את  להציג  (להלן    וידי-שהיא,  זה  מכרז    -למסמכי 
 ומלא אחר איזו מהתחייבויותי"הערבות"), לפירעון בפי הבק מוציא הערבות, אם לא  

 ו במכרז ו/או הימעות  ומהצעת  וכלפיכם לפי תאי מכרז זה לרבות (אך לא רק) חזרת
מהחזרתם אליכם במועד   וים המצורפים לו ו/או הימעותימה על ההסכם והספחחתמ

הימעות על  וו/או  הדרשים  והבטוחות  המסמכים  כל  במועד -ממסירת  ההסכם  פי 
  האמור לעיל  ו/או כל הפרה אחרת.

  
כי     מאשרים  או  זה  במכרז  השתתפותו  להבטחת    היה הערבות  בעצם  מפורש  באופן 

וזאת גם אם שם הערב על גבי הערבות יהיה     ,חידי המציע יחד ולחודהתחייבויות כל י
  רק של יחיד אחד ממציעי המציע.   

  
ו/או   .8 כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הובעים 

, ואתם לא תישאו בכל חבות וורק עלי  ובמכרז חלים עלי  והדרשים לצורך השתתפות 
הוצאה בקשרו/או התח ו/או  לצורך   ולהשתתפות  ייבות  הדרשות  ו/או ההכות  במכרז 

 ההשתתפות כאמור. 

  
9.   יהול לצורך  לכם  הדרשים  הבהרות  ו/או  פרטים  ו/או  וספים  מסמכים  לכם  מסור 

ו במידה  המכרז,  עלהליכי  לכך  הצעת- תבקש  הגשת  מועד  לאחר  ובטרם זו    וידיכם 
ויתור מוחלט ובלתי מסויג על   בזה  יםמוותר  ודיכם. אי-ההכרזה על הזוכה במכרז זה על

ל שתהיה  ו/או  שיש  תביעה  ו/או  טעה  אי  וכל  (או  פייה  עם  בקשר  פייה)  -כלפיכם 
 ידיכם למי מהמשתתפים במכרז זה.  -דומה שתבוצע על

  
10.  במכרזמימסכיו  א הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  כי  ו/או ם  לתקן  רשאים  הכם   ,

ידיכם ולפי שיקול -י המכרז הסופיים יקבעו על יו, כולם או חלקם. תא לשות את תא
 . ודעתכם הבלעדי, והם (ורק הם) יחייבו אתכם ואות

  
על  .11 המסר  המידע  הצעת   ו ידי-כל  האמת    ובמסגרת  את  ומשקף  מדויק  שלם,  היו  זו 

  ואותה בלבד.  
  

 חרון להגשת הצעות במכרזימים מהמועד הא  90עתו זו תעמוד בתוקפה לתקופה של  הצ  .12
  זה, ומכל מועד דחה להגשת ההצעות כאמור.

  
  
  

  ולראיה באו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: ......................... (תאריך):
  
  
  
_     __________________              ____________________         ________________  

  חותמת + חתימה                      חותמת + חתימה                             החתימחותמת +              
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  המציע  אישור חתימות

  
  ..............................  ה שלת מאשר את חתימ  ...........מ"ר    ............................אי הח"מ, עו"ד  

  .................... הח"פ/אחר  ה"ה  שעשת  וז   צעהעל  שלה  החתימה  מורשי  באמצעות  ה 
תמו  חאשר    ........................, ת"ז    ..................................-ו  ...................ת"ז    ........................
  על הצעה זו בפי. 

  
  : ...................... ולראיה באתי על החתום היום 

  
 ________________  

 ..............,.......  
  עו"ד

  
  ..............................  ה שלת מאשר את חתימ  ...........מ"ר    ............................אי הח"מ, עו"ד  

.................... זועל    ח"פ/אחר  ה"ה    הצעה  שלה  החתימה  מורשי  באמצעות  שעשתה 
חתמו  אשר    ........................, ת"ז    ..................................-ו  ...................ת"ז    ........................

  על הצעה זו בפי. 
  

  : ......................ולראיה באתי על החתום היום 
  

______________ __  
,.....................  
  עו"ד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  טופס הצעת מחיר (יש לשים במעטפה פרדת) 
  

  ______________________ "ז/ח"פ/אחר _____ ת____________שם המציע: _________ 
  

  כתובת:__________________________________________ 
  
  

  לכבוד
  יפו בע"מ-א"חברה לפיתוח אתרי תיירות בת  -אביב  -אתרים בחוף תל 

  21רחוב הארבעה 
  יפו-אביב -תל

  
  .ג.., א
  

  הצעת המחיר - 18/2022 מס' פומבי דו שלבי מכרז : הדון 
  

זה,    להתחייבותובהתאם   במכרז  הראשון  לשלב  ההצעה  הח"מ     ואבטופס 
של ....................................................................... ומדויק  מלא  (שם   ..............................

  כדלקמן: ים ומתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרתמצהיר) מציע הי כל יחיד/המציע
  

המבה  מ העסק עבור יהול והפעלת שתייםדמי שימוש משות ההסכם שה עבור כל או מציעים לשלם 

 בתוספת מע"מ כדין לשה.  ....................₪.......................בסך של ........

  
  מע"מ כדין  בתוספת)  ....... שקלים חדשים.................................................. ... ....................  (במילים

    .לכל שה
  

  או  
  

ממחזור    7%  -סך השווה ל   -  פעילות בתחום הספורט  של  טרת הפעלת עסקיהיה למבמבה  ככל והשימוש  
     .ה מבייהםחים אילו במכרז), לפי הגבוהמכירות השתי של העסק אותו פעיל במבה (כהגדרת מו

  

  ם. בסיס כהגדרתו בהסכמדד הב(ולעליות בלבד) עליות  האמורים יהיו צמודים ל השתיים י השימושדמ
  

הוא   יותר  הגבוה  המחיר  במילים,  המוצע  והמחיר  בספרות  המוצע  המחיר  בין  התאמה  אי  של  במקרה 
  שייקבע.

  
השת השימוש  דמי  כי  ליובהר  כאמור  מויים  כהגדרת  היהול,  דמי  את  כוללים  אים  במסמכי  עיל  זה  ח 

 המכרז. 

  
  ........... (תאריך):ולראיה באו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: ..............

  
  

_____________________  
  חותמת + חתימה 

  
  

  המציע  אישור חתימות
  

עו"ד   הח"מ,  חתימ  ...........מ"ר    ............................אי  את  של תמאשר    אחר/ח"פ  ..............................  ה 
  ................... ת"ז    ........................שלה ה"ה    שעשתה באמצעות מורשי החתימה  וז  צעהעל ה....................  

  בפי.  צעה זומו על החתאשר  ..,......................ת"ז  ..................................-ו
  

  : ......................היום  ולראיה באתי על החתום
 ________________  

   עו"ד ...................,



  

  

  18/2022מס'   מכרזלערבות וסח 
  

  לכבוד 
  יפו בע"מ -"אחברה לפיתוח אתרי תיירות בת  –אביב -אתרים בחוף תל

  21רחוב הארבעה 
  יפו - אביב-תל

  
,.תאריך:                  א.ג ..................  

  
  ....................... ערבות בקאית מס' הדון: 

  
סכום  .1 כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  של  לסכו עד    או  כולל  ובמילים:  (₪    15,000ם 

עשר חדשים  אלף  חמישה  הערבות"  -להלן  ()  שקלים  מאת סכום  שתדרשו   ,("
"  "הערב"  (להלן:................................   ל  )," החייבאו    18/2022  'מסמכרז  בקשר 

  .  מל תל אביבב צפון המל מתחם ב 2יחידה מס'   27 מבה השכרתל
    
הערב   יסכום  ל מצ  יה ה ות  הוד  לפעםמח מדד  שהוא מתפרסם מפעם  כפי  לצרכן  ע"י    ירים 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: 
  

לע היסודי"  חודש  י "המדד  מדד  יהא  זו,  ערבות  ב  2022  מרץ ין  לחודש   15-שהתפרסם 
  (או בסמוך למועד זה). שלאחריו 

  
ורלאח סם רופ ש דיהא המדין ערבות זו, י "המדד החדש" לעוקודם לקבלת  דרישתכם   ה  

  על פי ערבות זו. 
  

 ין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  יהפרשי הצמדה לע
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש   - המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  

 יהיה  המדד  אם  היסודי.  במדד  מחולק  הדרישה,  בסכום  היסודי  מה למדד  ד מדמוך 
הפרשי   כל  ללא  הערבות,  לסכום  עד  בדרישתכם  הקוב  הסכום  את  לכם  שלם  היסודי, 

  הצמדה. 
  

ישתכם דר   קבלתעשר ימים מתאריך  חמישה  לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מ  .2
ובלבד  בדרישה  הקוב  סכום  כל  לכם  שלם  או  לעיל,  המפורטת  כתובתו  לפי  ידיו  על 

וספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח  בת  ערבות שלא יעלה על סכום ה
  ום תחילה מאת הערב. את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשל 

  
ליום   .3 עד  זו תישאר בתוקפה  זה תהיה    2022  ולי י ל  31  ערבות  ולאחר תאריך  (כולל) בלבד 

  בטלה ומבוטלת. 
  
להתקבל    .4 צריכה  זו  ערבות  פי  על  דרישה  ה"ל. בכ  ידיו  עלכל  מהתאריך  יאוחר  לא    תב 

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבק באמצעות פקסימיליה,  
    ערבות זו.ל םתא הקס או מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בפטל

  
ערבותו זאת היא  לעיל,    4בכפוף לאמור בסעיף    ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה.  .5

ובלחלמו בדרך תי  טת  לבטלה  זכאים  היה  ולא  פיה  על  לפעול  מתחייבים  או  תלויה, 
  .  כלשהיא

  
  

  בכבוד רב, 
  

  בק ......................... בע"מ
  ' ........) סמ(. .סיף ......................

  
  



 18/2022מכרז פומבי דו שלבי   -סיון מקצועייטופס  
  

  (במקרה שמוגשת הצעה במשותף, יש לצרף טופס זה לכל אחד מיחידי המציע בפרד)  
  

  שם ומקום
  העסק 

  סוג העסק
  

  סיון מוכח 
שות ציון לרבות 

הפעלה בכל אחד  
   מהעסקים

תפקיד  
  שביצעתי/ו בעסק 

  אשי קשר 
  וממליצים 

  כולל מס' טלפון

  טלפון   שם        מקום  שם

  
  
  

  
  

          

        
  
  

      

        
  
  

      

        
  
  

      

        
  
  

      

        
  
  

      

  ככל שקיימות וכל מסמך אחר המעיד על היסיון כאמור לצרף  המלצות  יש*



  ....... /2022הסכם מס'  
    

  
  2022............ בחודש  .... ביום אביב -בתל שערך וחתם 

  
  בין: 

  520028721ח"פ  ,יפו בע"מ-"אלפתוח אתרי תיירות בת אתריםאביב  -אתרים בחוף תל 
  
  אביב- , בתל21מרחוב הארבעה  
  

  ) "אתריםאו " "המשכיראו "  "החברה "  -(שתיקרא להלן 
  מצד אחד 

  
  

  לבין: 
  

  .........................  .פ.ח.......................................,                  
  

  ....... מרחוב ....................

    
  
  ") המפעיל'" -(שיקראו להלן  

  מצד שי 
  

  הגדרות 
  

מצוין במפורש   והמשמעות כמפורט להלן אלא אם  הפירוש  יהיו  זה  ולביטויים שבהסכם  בהסכם  למילים 
  אחרת:
    

תרשים אשר בו תיאור מפורט של המבה האמור בהסכם אשר מצורף להסכם זה כחלק    -  "שריטהת"
  שלו.   1כספח אחד ובלתי פרד הימו 

  
  אביב. במל תל   צפון המלהשטח הידוע כמתחם   - " המתחם"

  
טח שוגלריה ב מ"ר,    250  - של כבשטח    ) 26(לשעבר מבה מס'    27במבה מס'    2יחידה מס'    -  "המבה"

  המצורף להסכם. , והכול כמפורט בתשריטמ"ר 133 -כ של 
  
השימוש המותר למפעיל בעסק כהגדרתו להלן וכמפורט בספח מטרת השימוש שצורף    -"  מטרת העסק"

המפעיל לא  להסכם זה.    5") היו בספח  ספח מטרת השימוש"  - להצעת המפעיל (להלן  
ות את מטרת העסק, גם לא לאחד מהשימושים האחרים שהותרו למבה  רשאי לש  יהיה 

  מראש ובכתב.   החברהללא הסכמת   ,במסמכי המכרז
  
ובהתאם לתאים    -  "העסק" זה  וזאת בהתאם לאמור בהסכם  הפעלת המבה לצורך מטרת העסק, 

יפו ובכל היתר ו/או רישיון רלבטי אחר  - אביב-שיקבעו ברישיון העסק שיתקבל מעיריית תל 
  כפי שיהיו מעת לעת.  

  
י, או  או אדם שמוה על ידו לצורך זה ומיוי כזה יכול שיהיה כלל   המהל הכללי של החברה,  -  " הלהמ"

לתקופת זמן מסוימת, או לעיין או עייים מסוימים, ורשאי המהל למות אדם כאמור  
לידיעת   יובא  ובתאי שדבר המיוי כאמור  ולמות אחר תחתיו  מפעם לפעם, לבטל מיוי 

  המפעיל בהודעה בכתב.
  

  . 1971-חוק השכירות והשאילה, תשל"א  –" חוק השכירות"
  
המחירים לצרכן  מדד  ב(ולעליות בלבד)  עליות  ל על פי הסכם זה יהיה צמוד ל כל תשלום הח   -  "צמוד למדד"

  ביחס למדד הבסיס.  לפי הסכם זה תשלוםההידוע במועד 
  

  2022  מרץ לסטטיסטיקה של חודש מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית -  "מדד הבסיס"
  .  סמוך לכךמועד או ב 15.4.2022שפורסם ביום 



- 2  -  

  
זה    -  "מרבית ריבית  " בהסכם  שקבע  המועד  לאחר  שיבוצע  זה  הסכם  לפי  המפעיל  על  החל  תשלום  כל 

תצטרף לקרן  לשה, ש  8%  +  בשיעור פרייםגם בתשלום ריבית  המפעיל  יחייב את  לתשלומו,  
 ללא צורך בהוכחת זק.  לחברהבתום כל חודש קלדארי, ותגיע 

  
      יפו. -אביב-עיריית תל        -  " העירייה"
  

  והחברה היא בעלת הזכויות במבה.   הואיל 
  

בפיתו   והואיל מעויית  החברה  מטרותיה,  וביהולה  ובמסגרת  שבבעלותה  מבים  של  והפעלה  ח 
למתן רשות לשימוש    18/2022דו שלבי מס'    ובהפעלתם, ובין היתר, היא ערכה מכרז פומבי

  ").המכרז " - במבה לשם הפעלת העסק (לעיל ולהלן 
  

  .והצעתו זכתה במכרז  השתתף במכרז  והמפעיל  והואיל
  

מתחייב להפעיל  הוא  כהגדרתו לעיל ובמבה  ימוש  לש   רשות  החברהמפעיל מעויין לקבל מהו  והואיל
  . והכל כמפורט בהסכם זהכהגדרתו לעיל, ורק אותו עסק את הבו ומתוכו 

  
 החברההסכימה    במלואן ובמועדן,   ובכפוף למילוי כל התחייבויות המפעיל על פי הסכם זה   והואיל

  "). רשות השימוש " - במבה (להלן שימוש ל  להעיק לו רשות
  

  בין הצדדים כדלקמן: והותה הוסכם  הוצהר, פיכךל
  
  תוקף המבוא, כותרות הסעיפים וספחי ההסכם  .1

 

  .  והספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי פרד ממו , ההגדרות המבוא
  

 . אלא לוחיות הקריאה בלבד ,כותרות הסעיפים וחלוקתם לא ישמשו לפרשותו של הסכם זה

  
  ספחי ההסכם המהווים חלק אחד ובלתי פרד הימו הם כדלקמן: 

  

 . שריטהת - 1ספח   1.1

 

 לעבודות.  אישור קיום ביטוחים - 2ספח   1.2

 

  . קיום ביטוחי קבעאישור  -א 2ספח   1.3

 

 וסח ערבות בקאית להסכם.  - 3ספח   1.4

 

 במכרז. המפעיל הצעת  - 4ספח   1.5

 

 ספח מטרת השימוש. - 5ספח   1.6

 

 .מלוהל התהגות והתהלות ב - 6ספח   1.7

 

    .ידי שוכרים בשטחי החברה- והל ביצוע עבודות המבוצעות על - 7ספח   1.8

 

 מפרט אלומייום.   - 8ספח   1.9

 

וחלוקת    -  9ספח   1.10 המפעיל  מאחורי  העומדים  זהות  בדבר  המפעיל  של  עו"ד  אישור 
 אחזקותיהם בו כפי שצורף על ידי המפעיל למכרז. 

 

 והל שילוט.   - 10ספח   1.11
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החלה על המל ותמהיל השימושים שקבעה הועדה המקומית של    3208תב"ע    -  11ספח   1.12
 עת"א בקשר למל.  

  

  מהות הזכות .2
  

למטרת והכל לשם הפעלת העסק    בלבד  במבהמעיקה בזה למפעיל זכות שימוש    החברה 2.1
שימוש אחר)   לכל  (ולא  בלבד  פיעהעסק  זה  ל  ולמשך    הוראות הסכם  החל  תקופת  והדין 

 השימוש כהגדרתה להלן.  

 

בה כדי    האמורה לעיל והוא מתחייב להשתמש  המפעיל מסכים לקבל את רשות השימוש 2.2
וכל זאת במקצועיות, ברמה גבוהה, ברציפות,   למטרת העסק בלבד להל ולקיים את העסק

   באמות ובמסירות.
  

כי   2.3 ומודגש  רשאי    רשאי  המפעילמובהר  איו  הוא  וכי  בשלמותו,  במבה  שימוש  לעשות 
שימוש  מפעיל איו רשאי לעשות  ה לחלקו למספר עסקים ו/או שימושים שוים. כמו כן,  

אשר אושר מראש על    עסק ולווה למשי  במבה לצורך משרדים אלא אם מדובר בשימוש  
 . ידי החברה

  

כמפורט  מוסכם במפורש כי המפעיל יהיה רשאי להפעיל את המבה למטרת העסק שאושרה   2.4
   .להסכם זה בלבד 5בספח  

  

או בכל חלק ממו או בסביבתו למטרה  ו/  במבהמוסכם במפורש כי אסור למפעיל להשתמש   2.5
במידה והמפעיל    , ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.פרט למטרת העסק  אחרת ו/או וספת

יבקש לעשות שימוש במבה לשימוש שאיו במסגרת, המפעיל יהיה רשאי לעשות כן אך ורק 
בקשת לאחר קבלת אישורה של החברה לכך מראש ובכתב. החברה תאשר או תדחה את  

המפעיל כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, והיא תהא רשאית אף להתות  
את הסכמתה, ככל שתיתן, בתאים לפי שיקול דעתה, והמפעיל מוותר בזה ויתור מלא,  
 מוחלט ובלתי מסויג על כל טעה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לו כלפי החברה בעיין זה. 

  

ו/או האישורים    היתריםכל הכפוף לקבלת    מבההר בזאת כי השימוש בלמיעת כל ספק מוב 2.6
והיתר לשימוש    הדרושים לכך, ובכלל זה גם (אך לא רק) רישיון עסק  כדיןהרישיוות    וו/א

בהתאם להסכם זה או  להפעלת העסק    החברהמתן רשות  וכי אין ב,  חורג (אם וככל שדרש)
לעצם האפשרות    החברה ג כלשהו מצד  כדי להוות משום מצעצם חתימתה על הסכם זה,  

   . ו/או להסכמתה לשימושים כאמור ללא היתר  לקבלת ההיתרים הדרשים או חלקם
  

מובהר למען הסר כל ספק כי האחריות המלאה לבדיקה מהן מטרות השימוש שיתן לקבל  
אם בכלל ו/או האם יתן בעבר או קיים צו סגירה של יהול עסק כלשהו    לגביהן רישיון עסק

, לרבות בדיקת השאלה אלה התאמות ו/או שיויים ו/או שיפוצים יידרש המפעיל  מהמבה
, ואם וככל שמדובר בעסק "עתיר סיכון" כהגדרת  לעשות במבה לצורך קבלת רישיון העסק

  . בלבד תחול על המפעיל  -ה  מוח זה בוהל אגף רישוי עסקים של העיריי
  

בהתאם לאמור מודגש כי האחריות לקבל את כל הרישיוות הדרשים ע"פ כל דין להפעלת  
העסק ובכלל זה היתר לשימוש חורג (ככל שדרוש) תחול במלואה על המפעיל ובכלל זאת 
האחריות לקוט בכל הצעדים הדרשים לרבות קיום התאים וביצוע השיויים והתוספות  

 כדרישת הרשויות המוסמכות. 

 
יות הכרוכות בהפקת הרישיוות הדרשים על פי כל דין יחולו על המפעיל  ו בהר כי כל העליו

בלבד, למעט היטל בגין שימוש חורג (אם וככל שיוטל על המפעיל על  ידי העירייה) וזאת  
  בגין העסק אותו מהל המפעיל מהמבה.    

  
שא החברה במלוא  במקרה של הטלת היטל בגין שימוש חורג (אם יהיה דרוש) כאמור תי

    ההיטל שיוטל על המפעיל (אם וככל שיוטל) בשל כך.
  

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, המפעיל מתחייב כי השימוש שלו במבה יהא בהתאם   2.7
ב והתהלות  ההתהגות  עללוהל  שקבע  כפי  שבתוקף,  הוסח  - מל  כאשר  החברה,  ידי 

הסר כל ספק, כי החברה רשאית  . מובהר למען  להסכם זה  6מצורף כספח  המעודכן שלו  
 לעדכן את והל ההתהגות וההתהלות במל לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
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והמוגדרת  2.8 זכות השימוש המפורטת  כי מלבד  המפעיל מצהיר, מאשר ומתחייב מפורשות 
 במפורש בהסכם זה.   צויתכל זכות שאיה מ ו בהסכם זה, לא תהיה ל

  

למסור את יהול המתחם ו/או חלק ממו לחברת יהול  אתרים שומרת לעצמה את הזכות   2.9
(להלן   ידה  על  היהול"  - שתיבחר  את  חברת  להל  זכותה  את  ותממש אתרים  במידה   .("

 המתחם באמצעות חברת יהול, מתחייב המפעיל כדלקמן:
  

 לחתום עם חברת היהול על הסכם יהול בוסח כפי שימסר לו באותה עת.   2.9.1

 

אתרים ו/או חברת היהול ו/או מי מטעמם בוגע לדרך  למלא אחר כל הוראה של   2.9.2
 ההתהגות וההתהלות במתחם. 

  

 . לשלם לאתרים ו/או לחברת היהול דמי יהול כפי שיקבעו באותה עת 2.9.3
  

 התחייבויות והצהרות המפעיל   .3

  
 מצהיר ומאשר כי: ,המפעיל מתחייב

 

אודות  המפעיל   3.1 לחברה  לדווח  הליךמתחייב  של  העסק    מצבו  רישיון  העסק  קבלת  עבור 
פעול בתיאום מול  המפעיל לכן מתחייב  .  עפ"י דרישת החברה  והפעולות שקט לצורך קבלתו

והאמור יבוצע על חשבוו    ככל שדרש  , בכל הקשור להוצאת ההיתרים הדרושים,העירייה
 המפעיל.ובאחריותו בלבד של  

  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי המפעיל מתחייב להציג באופן מיידי בפי החברה אישור  

 הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק למחלקת רישוי עסקים של העירייה.   

 

 .  להלן  5, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף AS IS)כי המבה מסר לו במצבו כפי שהוא ( 3.2

 

רקעי ישראל ו/או לעירייה ו/או לאחר דמי מפתח  מק  רשותל  או/ ו  לחברההוא לא שילם  כי   3.3
 או תשלום במקום דמי מפתח בקשר עם ההסכם או בקשר עם קבלת החזקה במבה. 

  

  מערכות התשתיות במבהכל  על תקיות    אישור   עפ"י דרישתה,  ,להמציא לחברהיו  על כי   3.4
ואישור חיבור   וכיבוי אש  גילוי  (אך לא רק) אישור תקיות מערכות החשמל,  ובכלל זאת 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יש להמציא לחברה את האישורים המפורטים להלן    . המבה לגז
 בתכיפות המפורטת להלן:  

  
 . אישור בודק חשמל לכס ובדיקת הארקה אחת לשה 3.4.1
 . שים 5לתשתית החשמל אחת ל  בדיקה טרמוגפית 3.4.2
 . אישור כיבוי אש שתי 3.4.3

שתי 3.4.4 לחצי  אחת  מורשית  מחברה  שומן  בורות  שאיבת  לאתר    אישור  פיוי  כולל 
 ידי המשרד לאיכות הסביבה (ככל וקיימים בורות שומן במבה)-מורשה על 

 . אישור הטמת שומן באתר מורשה (תואם אישור השאיבה) אחת לחצי שה 3.4.5
   .אחת לשה  - (ככל וקיימת במבה) רכת הגזאישור תקיות מע 3.4.6
 אחת לחצי שה.   -אישור תקיות המדפים במבה (ככל וקיימים במבה)  3.4.7

 

  - (להלן    1972-(וסח משולב) תשל"ב   חוקי הגת הדיירב  כהגדרתו  כס פויכי המבה היו   3.5
 . )"חוק הגת הדייר"

  

לא יחולו הוראות חוק הגת הדייר וכל תיקוים    החברהכי על ההסכם והיחסים שביו לבין   3.6
 ת דייר מוגן במבה. הוראות, והוא לא יהיה בשום סיבו  ןעתידים באות

  

כי הוא בעל כל האמצעים, כח האדם המתאים, היסיון, הידע, הכלים, הציוד והמומחיות   3.7
 לצורך הפעלת העסק.  
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ו/או העירייה ו/או מי מטעמן ביצעו, מבצעים וכן יהיו    החברהוהוא מסכים שידוע לו  כי   3.8
רשאים (אך בכל מקרה לא חייבים) לבצע בעתיד עבודות התאמה ו/או שיפוץ ו/או פיתוח  

ו/או בסביבת המבה ו/או בחזיתות המבה ו/או בחלק    מלו/או ביוי ו/או כל עבודה אחרת ב
עדי, לרבות עבודות הריסה ו/או שיפוץ ו/או פיתוח ו/או  מהם לפי שיקול דעתן המוחלט והבל

ו/או של   המתחםשיקום של   ו/או של חזיתות המבה  ו/או תשתיות שלו  ו/או חלק ממו 
ו/או   ביצוען  למשך  או  העבודות  לסוג  הגבלה  שום  בלי  למבה  הסמוכות  השכרה  יחידות 

 "). העבודות" -למועד תחילתן ו/או סיומן (להלן בסעיף קטן זה  
  

זה המפעיל מצהיר, מאשר ומתחייב כי ידוע לו והוא מסכים לכך ואף    הסכםבחתימתו על  
לקח זאת בחשבון מראש, כי בתקופת ביצוע העבודות, קיימת אפשרות ממשית שתיגרם לו  
  אי וחות ו/או הפרעה ו/או פגיעה ו/או זק ו/או ירידה ברווחים מהעסק שהוא יפעיל במבה 

. המפעיל מצהיר, כי ידוע לו שהעבודות משקפות צרכי ציבור אשר הוא ידע על כך מראש  וכי
לא יחשבו   ןההחלטה לגבי ביצוען איה מתקבלת בהכרח במוסדות החברה וכי בכל מקרה ה 

כל   על  השכירות,  בחוק  זה  מוח  כהגדרת  במושכר  כאי התאמה  ו/או  כפגם  בשום מקרה 
ע המשתמע מכך ביצוע  של  פעולה עם  . בכל מקרה  בודות כאמור, מתחייב המפעיל לשתף 

ו/או העירייה ו/או מבצעי העבודות מטעמן ולהימע, במישרין ו/או בעקיפין, מכל   החברה
הפרעה ו/או עיכוב ו/או עצירה ו/או הפסקה בכל דרך אחרת של העבודות. המפעיל מצהיר  

מבה התבססה, בין  למתן זכות שימוש למפעיל ב  החברהומתחייב כי ידוע לו, כי הסכמת  
מראש,  מוותר  המפעיל  זה  הסכם  על  בחתימתו  לעבודות.  בוגע  התחייבויותיו  על  היתר, 
כלפי   ו/או תביעה  ו/או דרישה  על כל טעה  ויתור מלא, סופי, גמור, מוחלט ובלתי מסויג 

בקשר   החברה ו/או  העבודות  בגין  שלהן)  (כולל המבטחים  מי מטעמן  ו/או  העירייה  ו/או 
בוגע לעבודות שכבר בוצעו, וגם עבודות שיבוצעו בעתיד לרבות בכל מקרה שבו    אליהן, גם

העבודות תגרומה למפעיל לזק ו/או הפרעה ו/או הפסד רווחים ו/או אי וחות ו/או פגיעה  
 . בהפעלת העסק במבה במהלך ביצוע העבודות

  
המפעיל  עבודות יהיה על  ה אם כתוצאה ישירה מביצוע  רק  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי ש

 לפות את המבה, יחולו ההוראות הבאות: לסגור את העסק אותו מפעיל מהמבה או 
  

לכל   לחברה   (ואך ורק אותם) (ככל ויהיו) ודמי יהול לא ישלם דמי שימושהמפעיל   3.8.1
בה   התקופה  במידה  אורך  או  פעיל  יהיה  לא  מהמבה  מפעיל  הוא  אותו  העסק 

 והמפעיל אלץ לפות את המבה וטרם חזר אליו.  
  

יובהר כי לצורך האמור בסעיף זה הקביעה בדבר מועד סגירת העסק, (ובכלל זאת  
האם דרש כלל לסגור את העסק כתוצאה מביצוע העבודות), ופתיחתו המחודשת  

  לעיין גביית דמי השימוש תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.    

 

ש 3.8.2 מ  העסככל  למעלה  סגור  יהיה  מהמבה  המפעיל  מפעיל  אותו  או    30  -ק  יום 
יום, יהא זכאי המפעיל בוסף   30  -המפעיל יפה את המבה לתקופה של למעלה מ 

לפטור מדמי השימוש, להארכת תקופת ההתקשרות בין הצדדים, בהתאמה לכל  
יום  התקופה בה העסק לא היה פעיל ו/או המפעיל לא שהה במבה, וזאת החל מה 

   הראשון. 
  

במקרה שבו יאלץ המפעיל לפות את המבה ורק במקרה כזה, תהא רשאית החברה   3.8.3
לאפשר לו בוסף ובכפוף לכל האמור לעיל, גם תקופת פטור וספת מתשלום דמי  

 . (ומהם בלבד) לצורך תקופת התארגות לחזרה למבה  ודמי יהול  השימוש
  

כאמור    ודמי יהול  תן פטור וסף מתשלום דמי השימושי יובהר כי ההחלטה אם ל
תן אותו, תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי  יזה, ולאיזה פרק זמן יש ל   3.8.3בסעיף  

   של החברה.   
  

ה לעיל, משקפים תרופה וסעד  ז  3.8בסעיף  מובהר ומוסכם במפורש, כי הסעדים המוקים  
ובכלל   יגרמו העבודות לפגם או לאי התאמה במושכר,  ובלעדי, בסיבות בהן  מלא, יחידי 

חתימתו על הסכם בעצם  לחוק השכירות וכי    9, וסעיף  7זאת במסגרת ולצורך הוראות סעיף  
מעבר למפורט לעיל הוא לא  ש  ךכאת הסכמתו להסדר האמור,  המפעיל  מאשר ומצהיר    זה

יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או הטבה ו/או טובת האה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא בקשר 
  , לרבות זקיםהעבודות  זקים טעים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע  ו/או בגין

   .שמקורם בפגם ו/או באי התאמה במבה ו/או במתחם כאמור
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובוסף לו בעצם חתימתו על הסכם זה מצהיר המפעיל כי ידוע  
לו שהחברה מתקשרת עמו בהסכם זה, בין היתר, על בסיס התחייבויותיו בקשר לביצוע  

  העבודות כמפורט בסעיף זה.    

 

  ו דיעמוהעסק שהוא יפעיל בו  בכל הצעדים הדרשים על מת שהמבה    , על חשבוו, לקוט 3.9
משרד איכות    הרשויות המוסמכות לרבות הג"א, מכבי אש, משרד הבריאות,כל  בדרישות  

  1988, תש"ח תחוק שיווין זכויות לאשים עם מוגבלויו , העירייה והסביבה, משרד העבודה
מודגש, כי אחריות המפעיל לביצוע    .)"חוק הגישות"  – והתקות שהותקו מכוחו (להלן  

לפי בהתאם  גישות  בוגע    התאמות  הן  חלות  מכוחו  שהותקו  והתקות  הגישות  חוק 
להתאמת המבה באופן פיזי לגישה של בעלי מוגבלויות, והן בקשר להתאמת השירותים  

בעסק שיפעיל במבה לבעלי מוגבלויות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל  שהוא מספק  
פתיחתו של העסק אותו הוא מפעיל מהמבה,  לא יאוחר מחודשיים לאחר  ,  חברהימציא ל

וכן תוכית   גישות המאשר כי העסק המופעל מהמבה עומד בחוק הגישות  יועץ  אישור 
  ידי יועץ בטיחות.  - בטיחות מאושרת על

  
כל דין,    על פי   לפי הסכם זה ו/או  חברהומכל סעד אחר המוקה ל   מבלי לגרוע מן האמור

התחייבותו להמציא לחברה להם, מוסכם כי בגין כל מקרה שבו המפעיל הפר את  ובוסף  
ידי יועץ בטיחות במועד המפורט   גישות ו/או תוכית בטיחות המאושרת על  אישור יועץ 

תהא זכאית לפיצוי מוסכם ללא הוכחת זק ואף אם יוכח כי לא גרם זק    החברה,  לעיל
של   ח  10,000בפועל  לכל  מע"מ  בתוספת  שבו  ₪  ממו)  חלק  (או  לא   כאמור  ההפרהודש 

הסכום  תוקה.   שהוא, אלא  סוג  קס משום  לא  הוא  זה  פיצוי  סכום  כי  במפורש  מוסכם 
אות סעיף  כתוצאה מהפרת הור  חברההמוסכם על הצדדים להסכם זה כזק שצפוי להיגרם ל 

  קטן זה.  
  

קה לצורך קבלת  תהיה רשאית לחלט את הערבות הבקאית ו/או חל החברהעוד מובהר, כי 
, ישוב וישלים המפעיל את הערבות הבקאית לגובהה  החברהכאמור. היה ועשתה כן    הפיצוי

  המקורי בהתאם להסכם. 
  

ה  3.10 והעסקביהול  ויכבד  מבה  יקיים  עזר,,  חוק  כל  כולל  דין,  כל  , הוראות  תקות  המפעיל 
 המהל. של הרשויות המוסמכות, וכן הוראות והל וסדר מטעם והחיות 

  

-לא להעסיק בעסק עובדים זרים אלא בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התש"ט 3.11
  .  ובהתאם לכל דין ו/או החייה אחרים בעיין זה, התקות והצווים שמכוחו  1959

  

על 3.12 אסורים  פריטים  של  שמכירתם  לו  ידוע  הפרה  -כי  תהווה  הדין  ו/או  העסק  רישיון  פי 
 אי לאסור על מכירתם. יסודית של החוזה והמהל יהא רש

  

כי ידוע לו שהחברה רשאית לדרוש ממו החלפת עובדים אשר התהלותם הפריעה למהלך   3.13
  , וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המתחםהעסקים הרגיל של 

  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בטרם תדרוש את החלפת העובדים כאמור תיתן החברה התראה  

להסדיר את התהלותו, היה והעובד לא ייעשה כן,  קודמת למפעיל ותאפשר לאותו עובד  
מחויב המפעיל לפעול באופן מידיי לביצוע הוראות החברה בעיין זה וכל ההוצאות  יהיה  

  והתוצאות של החלפת העובד או העובדים כאמור יחולו במלואן על המפעיל. 
  

הקשורה למטרת העסק ו/או  כי ידוע לו שבמידה ויורשע בעבירה פלילית (מכל מין ו/או סוג)   3.14
ו/או אשר התרחשה במבה תהא רשאית (אך לא חייבת) החברה להודיע    לפעילותו במבה

 על ביטולו של הסכם זה.    
  

שבו  במקרה  דיחוי,  וללא  מיידי  באופן  לחברה  להודיע  המפעיל  מתחייב  לאמור  בהתאם 
  ו לפעילותו במבה יורשע בעבירה פלילית (מכל מין ו/או סוג) הקשורה למטרת העסק ו/א

  ו/או התרחשה במבה.  
  

ההוראה ולרבות ההתחייבות כמפורט לעיל  תחול    משפטי  היה והמפעיל היו תאגידיובהר כי  
,  מפעיל דירקטורים או בעלי התפקידים ב וה  או השותפים, לפי העיין   על כל בעלי המיות   גם

  כון למועד ההרשעה כאמור.  שיהיו   כפי
  



- 7  -  

ל יובהר כי חלף ביטול ההסכם, ובמקרה של בעל מיות או שותף  מבלי לגרוע מהאמור לעי
או דירקטור או בעל תפקיד יהיה רשאי המפעיל להודיע לחברה כי אותו בעל מיות או אותו  
ידי   על  ויתר או העביר את אחזקותיו במפעיל לצד שלישי שיאושר מראש  או  שותף מכר 

בעל תפקיד התפטר או סיים את  החברה בהתאם להוראות הסכם זה, ואותו דירקטור או  
  כהותו במפעיל. 

  
  ימי עסקים מפייתה של החברה.   7הודעה כאמור תיתן על ידי המפעיל בתוך 

  
במקרה של ביטול ההסכם בסיבות המפורטות לעיל, מתחייב המפעיל לפות את המבה  

 יום ממועד ההודעה כאמור, ולהחזירו לחזקת החברה בהתאם להוראות הסכם  30בתוך  
  זה.    

  
בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר המפעיל מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל  
טעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישה (מכל מין ו/או סוג)  

 כגד החברה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לביטול ההסכם בסיבות המתוארות לעיל. 

 

את   3.15 הרלהל  תאי  ע"פ  הרשויות  יהעסק  ו/או  העירייה  שתציב  התאים  או  שיקבל  שיון 
לשם   בדבר  ויהול הוגעות  שיידרשו   העסק  הפעלת  ההתאמות  כל  את  חשבוו  על  ולבצע 

כמתה של החברה ליהול העסק  . המפעיל יודע ומאשר כי הסלצורך כך, אם וככל שיידרשו
 וץ לצורך הפעלת העסק.  שיון החיאת הר ואיה מקה ולא תקה ל במבה

 

  ידי -עלכי עובדיו יהיו קיים, מסודרים ולבושים בתלבושת הולמת, המאפשרת את זיהויים   3.16
 . במתן שרות אדיב ויעיל ללקוחותידיו -על יודרכו כי הם  הציבור, ו 

  

חשבוו את כל הציוד, הריהוט, הכלים והמכשירים (להלן  אחריותו ועל  להתקין בעסק על   3.17
") שיהיו דרושים לקיום ויהול העסק. עוד מתחייב המפעיל כי יעשה שימוש  הציוד" -ביחד 

בציוד מאיכות טובה וידאג לשמור על תקיותו של כל הציוד והרכוש ובכלל זה שולחות  
לשימוש,  וראוי  במצב תקין  שימוש)  בהם  שיעשה  וככל  (אם  שימוש  ייעשה  בהם  וכסאות 

טעו שיהיו  פרטים  להחליף  הצורך  חדשים.  במקרה  בפריטים  החלפה  בזה ים  מובהר 
או    יציבלשמור על רכוש שהמפעיל    החברה לא תהא אחראית בדרך כלשהיאמפורשות כי  

    שיהיה במבה.
  

לצדדים  3.18 להתיר  רשאית  החברה  וכי  העסק  להפעלת  בוגע  לבלעדיות  זכות  כל  לו  אין  כי 
ו/או במל והכל    שלישיים להקים עסקים דומים ו/או זהים ו/או מתחרים בסמוך למבה 

    מבלי להודיע למפעיל מראש ו/או בכלל. 
  

כי ידוע לו שלמרות שבעת החתימה על הסכם זה קיימים חיוים מוסדרים בסביבת המבה,   3.19
וכי   להשתות,  יכול  זה  מצב  את    החברהכי  להגדיל  ו/או  להקטין  רשאים  העירייה  ו/או 

האפשרויות לחיה בסביבה ו/או בסמוך למבה ללא כל הגבלה (כולל ביטול האפשרות הזו),  
מקרה אין למפעיל זכות כי תהיה ליד המבה חיה ו/או חיון לשימושו ו/או לשימוש    וכי בכל

 עה בוגע לכך.לקוחותיו וכי הוא מוותר על כל זכות ו/או טעה ו/או תבי 
  

בתחומי   3.20 הרחב  לקהל  משתתפים  רבי  אירועים  לפעם  מפעם  עורכת  שהחברה  לו  ידוע  כי 
, ובמקרה כאמור הוא מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה במהלך  המתחם

 האירועים.  
  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בעצם חתימתו על הסכם זה מצהיר המפעיל כי ידוע לו שמפעם  
 עומסים בכיסות למל המחייבות את סגירתן המוחלט של הכיסות למל.      לפעם וצרים

  
המפעיל מוותר מראש באופן סופי,  האמור לא יהווה פגם ו/או אי התאמה ולמען הסר ספק,  

מוחלט ובלתי חוזר על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טעה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין  
  סות למל כאמור לעיל.  לקיום האירועים ו/או סגירת הכי 

 

  לכל הפחות,  המפעיל מתחייב להל את עסקו במבה ולפתחו לקהל הרחב באופן סדיר ורציף 3.21
בשעות הפעילות המפורטות להלן וברמה גבוהה של יהול ואחזקה ההולמת מתחמי בילוי  

 ו/או קיות מודריים ויוקרתיים דומים, במהלך כל תקופת השימוש. 
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) ימים  7יהיה רשאי לסגור את עסקו במבה לכל היותר למשך שבעה (  המפעיל מעבר לאמור,  
בכל שת שימוש לצורך שיפוצים ו/או ספירת מלאי, ובלבד שתיתן על כך הודעה מראש 

) ימים בשת שימוש כלשהי מכל סיבה  7לחברה. סגירת העסק לתקופה העולה על שבעה (
  שהיא, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

  
ה המפעיל    -   הפעילות שעות   את  להפעיל  במבה  מתחייב  ורצוף עסק  קבוע  לפחות    באופן 

 במועדים המפורטים להלן ובהתאם למטרת העסק שבחוזה זה וספחיו: 
  

לפחות. בימי שישי   23:00עד  09:00ה (למעט ערבי חג), משעה  -בימים א  -  מסעדה/בית קפה
שבת   ובימי  חג  בספח    -וערב  [כמפורט  המפעיל  להצעת  ובכפוף    4בהתאם  זה],  להסכם 

  להוראות כל דין ורישיון העסק שיקבל המפעיל. 
  

שישי,  לפחות, בימי   0012:ועד  09:00ה (למעט ערבי חג), משעה - בימים א  – כל שימוש אחר
להסכם זה], ובכפוף להוראות    4בהתאם להצעת המפעיל [כמפורט בספח    –ערבי חג ושבת  

  כל דין ורישיון העסק שיקבל המפעיל. 
  

יובהר כי שעות הפתיחה המוזכרות לעיל   יחייבו את המפעיל, לכל אורך  למען הסר ספק, 
שיוי שעות  ל  ומראש  בכתב  אישור  המפעיל מהחברה  אלא אם כן קיבלתקופת הסכם זה,  

    .ההפעלה
  

זכות לקבלת    אתריםמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי הפרה של התחייבות זו תקים ל
₪ (לא כולל מע"מ) עבור כל יום בו העסק המוהל מהמבה יהיה סגור    5,000פיצוי בסך של 

  .   אתריםללא אישור מראש ובכתב של 
  

ס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על  מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה הוא לא ק
  כתוצאה מהפרת הוראות סעיף קטן זה.    אתרים הצדדים להסכם זה כזק שצפוי להיגרם ל

 

כי ידוע לו שהעירייה מחזיקה במלוא זכויות הבעלות במבה, ובמשך השים פעלה אתרים   3.22
 במתחם מכוח הסכם התקשרות עם העירייה אשר כון למועד זה הסתיים.    

  
חתמה בפועל  בהתאם לאמור ידוע לו שהתקשרות אתרים עימו בהסכם זה עשית לפי ש

, וכי בכל מקרה שבו, תהא בההארכת ההתקשרות בין העירייה לבין אתרים בכל הקשור למ
,  בההסיבה לכך אשר תהא, גם ללא סיבה כלל, העירייה תדרוש מאתרים לפות את המ 

ו/או בכלל תפוג מאליה, על כל המשמע ההתקשרות בין אתרים למפעיל על   פי הסכם זה 
 .מכך

במקרה כאמור מתחייב המפעיל לפות את המבה מכל חפץ ואדם באופן מיידי וללא דיחוי,  
  ולמסור את החזקה במבה על פי הוראות אשר תעביר לו אתרים.  

המפעיל מוותר בזאת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טעה (מכל   –למען הסר ספק  
  מין ו/או סוג) בעיין זה כגד אתרים ו/או העירייה ו/או מי מטעמן.  

 

כי עליו ליתן פתרוות לכל שטחי השירות והאחסה שידרשו לו במסגרת  מפעיל  ידוע לכי   3.23
ובתיאום  המבה  , בגבולות  בלבד ובהתאם הוא מתחייב להקצות שטחיםמבה  פעילותו ב 

עם אדריכל החברה, לחדרי חשמל, ארוות תקשורת ובזק, מערכות מזגים, חדרי שירותים  
עפ"י התקן הדרש ושטחים לחדרי אשפה וכיוצ"ב, והוא לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש  

ל שמחוץ  שהוא,  מבה  בשטחים  סוג  מכל  יצול  ו/או  שימוש  אחרים.  ו/או  אלה  לצרכים 
לצבירת אשפה ו/או התקת מתקי שירות שוים, יהווה הפרה יסודית של החוזה  לרבות  

בהוצאות הפיוי, דמי שימוש   את המפעילובוסף יקה לחברה זכות לסלק הפלישה ולחייב 
 והדין.   , והל ההתהגותוכל סעד ופיצוי אחרים עפ"י החוזה

  

המפעיל,   3.24 של  לעסק  גז  חיבור  שיידרש  לככל  מחויב  המפעיל  הגז יהא  לתשתית  התחבר 
 .  המתחםהקיימת במל על אחריותו ועל חשבוו, כולל תיאום מול ספק הגז של 

  
לא תותר הצבת ו/או שימוש בצוברי גז מכל    חיבור לתשתית כאמור,מודגש בזאת כי פרט ל

המפעיל מתחייב להעביר לעיון ואישור מראש   .המתחםו/או בשטחי    במבהמין וסוג שהם  
 ין ספק הגז שיספק גז למבה, וזאת בטרם חתימתו. את ההסכם ביו לב
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פי   ועל  למל בכל מועד  יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשות את ספק הגז 
למבה   הגז  ספק  לבין  ביו  ההסכם  כי  המפעיל  מתחייב  ובהתאם  הבלעדי  דעתה  שיקול 

 יאפשר את סיומו בעל עת בכפוף להודעה מוקדמת.   
  

הו 3.25 כי  מצהיר  ו/או  המפעיל  למכרז  בוגע  תביעה  ו/או  טעה  ו/או  זכות  כל  על  מוותר  א 
  . תוצאותיו

 

זה, על בסיס התחייבויותיו והצהרותיו במסגרת    הסכםעימו ב  תמתקשר   החברה כי ידוע לו ש  3.26
 זה.     3סעיף 

  

 יחסי שכות  .4

 

מצהיר כי ידוע לו היטב כי לחברה שיקול דעת בלעדי ומוחלט בקשר לזהות הדיירים    המפעיל 4.1
מובהר במפורש, כי אופי ההתהלות של    .במל  ו/או מבים אחרים  ויעוד העסקים ביחידות

הדיירים האמורים אים מוכרים וידועים לחברה מראש והחברה אף איה מסוגלת לדעת  
על כל    מוותר   מפעיל ה לפיכך,  ו או לצפות אותן,   וויתור מלא, מוחלט ובלתי מסויג  מראש 

בקשר עם זהות ואופי העסקים האחרים    החברהכלפי    וטעה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה ל
     . מללבוע מהפעלתם של אלה ב   העלולותלרבות הפרעות  מל  הקיימים ו/או שיהיו קיימים ב

 

  מועדוי ריקודים, תיאטראות,  , גםבין השאר  ,היוש וימצהיר כי ידוע לו שבמל יהמפעיל   4.2
ו אירועים  שימושים  אולם  באלה  באחריות  כיוצא  האמצעים    המפעילוכי  בכל  לקוט 

מ רעש  יציאת  למוע  כדי  סמוכים    המבההדרושים  לכסים  הפרעה  לגרימת  ו/או  ו/או 
או  ו/  עההפרכל וכי אין לו, ולא תהייה לו כל תביעות או טעות כגד החברה בשל מטרדים 

   רעש מכס סמוך או מכסים סמוכים. חדירת
  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם חתימתו על הסכם זה מאשר המפעיל כי החברה הביאה  
לידיעתו שבמל (ולרבות בסמוך למבה) מתקיימים מדי פעם ופעם, אירועים פתוחים לקהל  

מטרד   ו/או  להפרעה  למפעיל  לגרום  עלולים  אילו  אירועים  אחרת  הרחב.  מגבלה  ו/או 
  . ואלה לא יהווה פגם ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג  הקשורה להפעלת העסק מהמבה

  
מוחלט   סופי,  באופן  מוותר המפעיל מראש  זה  על הסכם  בעצם חתימתו  לאמור  בהתאם 
ובלתי חוזר על טעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישה (מכל 

על יכולתו  וג) כגד החברה בקשר לקיומם של האירועים כאמור ו/או השפעתם  מין ו/או ס
 . להפעיל את העסק מהמבה

 

פעילות הכוללת השמעת מוסיקה    מבהלגרוע מכל הוראות חוזה זה, ככל שתיערך ב  מבלי 4.3
למיעת מטרדי    מבהלהתקין מיגון אקוסטי ב  המפעילו/או פעילות היוצרת רעש, מתחייב  

בהתאם להוראות יועץ אקוסטי ולכל תקה, חוק ודין, ובכל מקרה כל השמעת    המבהרעש מ
מוסיקה ו/או עריכת פעילות היוצרת רעש, תיעשה אך ורק בכפוף לאישור החברה מראש 

. ו/או כל רשות מוסמכת אחרת  העירייהובכתב ולקבלת כל ההיתרים הדרשים לכך לרבות 
ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב כי    מבהשאי להפעיל עסקו בלא יהא ר  המפעיל

ו/או   עמד בתאי ס"ק זה. מובהר כי לא תותר הקמה / הפעלה של כל עסק המייצר רעש 
לפי שיקול דעת החברה והוא ישפה את   מטרד לסביבתו מעצם פעילותו ומקהל המבקרים בו

   .ךהחברה בגין כל זק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה בגין כ
  

ידאג לתיאום עם גורמי    מבהכי בטרם תחילת פעילות ב  המפעיל וכח האמור לעיל מתחייב   4.4
ויעמוד בדרישותיהם לשם קבלת אישור העירייה    ו/או כל רשות מוסמכת אחרת  העירייה

  כל  לפי כל הוראה ו/או  מבהשיון הדרשים לשם השמעת מוסיקה ביו/או כל היתר ו/או ר
 . תו/או כל רשות מוסמכ דין

  

מתחייב  בוסף   4.5 לעיל,  מהאמור  לגרוע  מהשמעת    המפעילומבלי  להימע  ו/או  להפסיק 
לדיריי   המפריעים  רעש  מטרד  ו/או  רועשת  ליתר    המתחםמוסיקה  ו/או    המפעיליםו/או 

 לסביבה, זאת מיד עם קבלת דרישתה הראשוה של החברה לכך. 
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מתחייב לפעול בהתאם להחיות החברה ו/או הגוף המהל  המפעיל  למיעת ספק מובהר כי  4.6
  וכי אי ביצוע הוראותיו ו/או אי תשלום לפי דרישותיו תחשב הפרה יסודית של המתחםשל 

 חוזה זה.
  

 המבה לשימוש הכת התאמת המבה והמתחם ו .5

 

שהציג  לבדוק  האפשרות  הית   למפעיל 5.1 הבהרה  שאלות  במסגרת  (לרבות  ולברר  לבחון   ,
המכרז הליך  והתהלבמסגרת  במידה  ובררבדקאף    והמפעיל  ),  בחן    בעצמו,  בפועל  , 

המביים,    םההיבטי  כל  את,  ויסודית  מלאה  בדיקה,  מטעמו  מקצוע  בעלי  ובאמצעות
והסטטוט התפעוליים,   הכלכליים  העסקיים,  התכויים,  עם  והמשפטיים,  בקשר  ריים 

  .המבה והמתחם בו הוא מצוי

 

לכך 5.2 הוא מסכים  וכי  לו  הובהר  כי  לו    כי  במסגרת האמור המפעיל מצהיר  יימסר  המבה 
ברמת מעטפת בלבד כאשר הוא מחובר לתשתיות (חשמל, מים) עד לקו המבה ללא פריסה  

. כמו כן, המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי ייתכן ולא יהיו  (אין חיבור למערכת גז)  בתוך המבה
במבה מזגים ו/או מדפים ו/או מערכות פימיות אחרות הדרושות למפעיל לצורך הפעלת  

ואם הן יהיו כי הם לא במצב תקין, כאשר האחריות להתקין את כל המערכות    –עסק במבה  
ו במבה  של  /הפימיות  תהיה  קיימות)  (אם  במבה  הקיימות  המערכות  את  להתאים  או 

המפעיל ועל חשבוו. המפעיל עוד מצהיר כי ידוע לו כי ככל ובמבה עושה שימוש כיום מפעיל  
אחר, כי ייתכן והחברה תרשה לו לפות מהמבה כל אדם וחפץ אשר איו מחובר למבה  

לפ (דפיםים ומובכלל זה מזג) ה, והכל לפי שיקול  חיבור של קבעיסת המפעיל למבי כ
 .   והמפעיל מוותר על כל זכות ו/או טעה ו/או תביעה בעיין זה דעת החברה

 

מיקומו של המבה   במסגרת האמור בחן המפעיל את המבה (לרבות גג המבה);כמו כן,   5.3
 קיומם ו/או העדרם שלוהמתחם וחשיפתם לציבור, לרבות מצב הזכויות במבה ובמתחם; 

  היצול או מגבלות  /ואפשרויות  מצבם ו,  במבה ובסביבתוציוד, מתקים, תשתיות ומערכות  
דרכי הגישה אל/מהמבה    פגמים ואי התאמות, כפי שהם מוכרים לחברה;  ;בהם  והשימוש

לצרכיו ולמטרותיו   ם לצורך התאמת  במבההפעולות וההשקעות אותן יש לבצע  והמתחם;
עבודות  ביצוען  במסגרת(לרבות   דקורטיביים,    של  ושיויים  עבודות  עבודות  ההכה, 

וכיו"ב השומים  ומפריד  ביוב  מערכות  חשמל  לתשתיות  המוקות  );  הקשורות  הזכויות 
מהותן   הסכם  פי  על  האפשרויות,  ןומגבלותיה  ןהיקפלמפעיל  הסיכוים  המגבלות,  ; 

  העסקית ,  הכלכלית  ןוערכ   ןכדאיות   וכןבקשר עם מטרת העסק   ןולוליצ  ןלמימוש   והתאים
  .  המפעיל עבור והמסחרית

  
  ן והשלכותיה  ן, משמעותןתכיה   הסכם זה,על פי    יוהתחייבויות  מלואבוסף בחן המפעיל את  

  סעיף התמורה(לרבות    ליישומן  והאפשרות  הסכם זה   הוראות יתר    ושלשל הוראות כל דין  
  בהן   והתקים  האישורים,  ההיתרים,  הרישיוות  כל  של   מהותם  );הכספית  הצעתו  וכדאיות

לביצוע    לצורך,  לקבל  המפעיל   יידרש  שאותםאו  /ו  לעמוד  המפעיל  יידרש היתרים  קבלת 
ו/או    ;התחייבויותיו על פי הסכם זהיתר    ביצועולהפעלת העסק ותפעול המבה  עבודות 

ושל    קיומן זה  מושא  ההתקשרות  לביצועמגבלות  התחייבויות  מגבלות    הסכם  (לרבות 
וסף    וכןוהשלכותיהם),  והערכות דרשת בקשר עם יחסי השכות,   כל חומר, תון ומידע 

  .  התקשרותבמסגרת המכרז ו/או בקשר עם ה אתריםאותו פרסמה 
  

  והתחייבויותיו  הצהרותיו  כל  אחר  ולמלא  זה  בהסכם  להתקשר  המפעיל  של  החלטתו 5.4
 ךלאחר שער  וכי   לבדן  והערכותיו   בדיקותיו   על  והתבססה  התקבלה,  במסגרתו  המפורטות

, וכל  לעיל  5.3ועד    5.1  פיםבסעיהזכר    את כל המידעלקח בחשבון ושקל  ו   את כל הבדיקות
ומילוי כל התחייבויותיו    בהסכם זההתקשרותו    כילכון לערוך, מצא    הבדיקה אחרת שרא

והמפעיל מוותר בזאת באופן  תאם למטרת העסק  בה  וולמטרותי   ולצרכי  מות, מתאיפיו  על
סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מוע ומושתק מלהעלות כל טעה בדבר פגם, חסר ו/או אי  

 שירותים.ה ביצועמקומות השירות ל של כאמורמין וסוג, לרבות אי התאמה  מכל התאמה

 

עוד מצהיר המפעיל, כי ידוע לו שהחברה איה בקיאה בתחומי העיסוק של המפעיל ו/או   5.5
בפוטציאל העסקי שבו ו/או באופי מימושו וכי החברה איה מודעת למלוא הצרכים של  

לבדוק טרם הגשת ההצעה  תה האפשרות  מפעיל  להמפעיל בקשר עם המבה. מטעם זה,  
ו/או שהמפעיל בדק בעצמו,    (אם לא ערך מכרז)  חוזההבמכרז (אם ערך) ו/או טרם חתימת  

גם את מצבת הזכויות המגולמים במסגרתו, ואף   את המבה במצבו כפי שהוא ובהתאם 
העיקה למפעיל את ההזדמות להציג ולהפות עבורה שאלות בקשר עם המבה, טרם הגשת 
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ההתאמות,    הצעתו הכספית ולשקלל את הצעתו בהתאם, לרבות בקשר עם החוסרים, אי 
למפעיל   המועקות  ו/או  בהם  המגולמות  ובזכויות  ובמתחם,  במבה  והפגמים  הליקויים 

 במסגרתם בין היתר בקשר עם מטרת העסק.  

 
על ידי המפעיל, עובר  וכח האמור, מוסכם בין הצדדים, כי הסכם זה וההבהרות שהתקבלו 

ובכלל    מטעם המפעיל)  : מעה שלילי לדרישות, טעות או תביעותלרבות(לחתימת ההסכם  
זה: המושכר, המתחם הזכויות המגולמות בהם בקשר עם המפעיל ו/או בקשר עם זכויות  
למימוש   למפעיל  הזכויות הדרושות  ואופן את  צורה  בשום  וגדות  אין  שלישיים,  צדדים 

א' לחוק השכירות וכי המבה, לרבות הזכויות  6מטרת העסק בכל צורה ואופן לצורך סעיף 
 ,המסרים למפעיל, במסגרת הסכם זה, כשהם מתאימים למוסכם בין הצדדים ובאופן  במב

ציפו הצדדים  וכן את מסכת ההתחייבויות אותן  ותכולת ההתקשרות  המשקף את מבה 
ובמועד חתימת הסכם זה, הם לא יחשבו בשום מקרה כאי  קודם  והסכימו לקבל על עצמם  

ו/או כפגם וכי המפעיל שקלל מראש בהצעתו  הכספית את גדרי הסיכון העסקה    התאמה 
    מושא הסכם זה, מכל בחיה שהיא.

  
באמצעות   שערכה  פייה  כי  מובהר  האמור,  מכלליות  לגרוע  [ו/או  מבלי  מי  המפעיל 

ערך מכרז  –  מהמציעים במכרז (לרבות מעה    ]אם  ואשר קבלה מעה באמצעות החברה 
סעיף   להוראות  בהתאם  למפעיל  כהודעה  תחשב  מובהר   8שלילי),  עוד  השכירות.  לחוק 

בהליכים  ומוסכם בין הצדדים, כי כל טעה, דרישה, תביעה, ליקוי אותם לא שיקף המפעיל  
פגם ו/או כאי  , לא יחשבו בשום מקרה כ שהתהלו בין הצדדים קודם למועד חתימת החוזה

שבסיבות האמורות המפעיל לא יהיה רשאי להסתמך עליהם לצרכי טעה בדבר   .התאמה
(ד) 9  –) ו  3(ג)(6),  2(ג)(6פגם ו/או אי התאמה, בין היתר, בשל הטעמים הקובים בסעיפים  

  לחוק השכירות.   
  

 זהחתימתו על הסכם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם  עוד מבקשת החברה להבהיר, כי   5.6
לו  החברהכי  המפעיל  מאשר   אחרת)  מסרה  בהודעה  או  המכרז  מסמכי  על   (במסגרת 

, על האפשרות כי המפעיל הקיים (אם קיים) יפה  הליקויים הידועים והמוכרים לה במבה
קיימת אפשרות שיש במבה  וכי    מהמבה חפצים כמפורט לעיל לפי כיסת המפעיל למבה,

  ליקויים וספים כאמור כי  החברה מבהירה,    .ידועים לה  ליקויים ו/או חריגות ביה שאים
אי  כ, יחשבו כפגמים ו/או  ידי המפעיל-ובכלל זה ליקויים שיגרמו כתוצאה מפיוי המבה על

לחוק    8התאמות שאים מצויים בידיעת החברה במועד חתימת הסכם זה, כמפורט בסעיף  
היתר   בין  הצדדים,  בזאת  ומסכימים  מתים  בהתאם,  מכך.  המשתמע  כל  על  השכירות, 

ו/או להסדיר    ןלתקשא באחריות  י המפעיל ילחוק השכירות, כי    7בהתאם להוראות סעיף  
שימוש  למור, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או כתאי  כל ליקוי כא  וחשבו אחריותו ועל  על  

     .במבה ו/או לקבל את הרישיוות הדרושים לשימוש בו
  

" זה, למוחים  ו/או "פגם בהסכם  " תועק המשמעות הקובה עבורם בחוק  אי התאמה" 
באופן   מקרה  ובכל  בהתאם השכירות,  במבה  השימוש  את  מהמפעיל  מועים  הם  שבו 

  בים את המפעיל לפות את המבה. למטרת העסק ו/או מחיי
   

מצא בחלק מתוכית  הוא בעל ערך היסטורי והוא  המבה  כי  המפעיל מצהיר כי ידוע לו   5.7
שיפוצים ו/או    בהתאם לכך,  .יפו-אביב -ידי עיריית תל-על  לשימור שבימים אלה מקודמת

    .באחריות ועל חשבון המפעיל תיאום עם מחלקת השימור בעת"אשיויים במבה דורשים 

 

ו/או    המפעיל 5.8 לביה  זכויות כלשהן  לו  ולא תהייה  עליו שאין  ומוסכם  לו  ידוע  כי  מצהיר 
הקירות החיצויים ו/או    ו/או על גבי    המבה  לשימוש ו/או להצבת ציוד ו/או מתקים בגג
   המבה.של  ו/או בקירות החיצויים   המבהלעריכת שויים איזה שהם ו/או תוספות בגג 

  

לו   5.9 ידוע  לבצע שיפוץ במעטפת המבה, אך היא טרם   שבכוות החברההמפעיל מצהיר כי 
המפעיל  ).  "עבודות החברה"  –(להלן בסעיף זה    החליטה על היקף ו/או עיתוי ביצוע השיפוץ

והוא מסכים לכך   לו  ידוע  כי  היאמצהיר  כל    שלמעט עבודות החברה כאמור,  ביצעה  לא 
שיפוץ במבה ולא תבצע שיפוצים בתשתיות ו/או בפים המבה כלל וכי כל שיפוץ שהמפעיל  
לצורך קבלת   שיפוץ הדרוש  ו/או  עבודה  כל  כולל  במבה,  לבצע  יידרש  ו/או  מעויין  יהיה 
רישיוות ו/או היתרים להפעלת העסק במבה (כולל רישיון עסק) וכן כולל כל השיפוצים  

").  עבודות ההכה"  -ידי המפעיל ועל חשבוו (להלן  - אמות בפים המבה יבוצעו עלו/או ההת
בהתאם לתוכיות שיוגשו לאישור החברה קודם תחילת העבודות  ההכה יבוצעו    עבודות 

במבה ובכפוף לדין החל ובכלל זאת דרישות חוק הגישות מאושרות ע"י מורשה גישות  
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שרות ע"י מורשה גישות השירות (במידה והעיין  תשתיות וסביבה (מורשה מתו"ס) ומאו
מתחייב לפי חוק הגישות) וכן תוכית בטיחות מאושרת על ידי יועץ בטיחות ולקבלת כל 
ההיתרים הדרושים, ככל שדרושים לביצוע העבודות כאמור, והכל בהתאם לקבוע בספחים  

       .8-ו 7
  

הבקאית שהמפעיל יפקיד בידי החברה  מובהר, כי החברה תהיה רשאית לממש את הערבות  
ו/או לצדדים שלישיים   לכסיה  ו/או  לחברה  זקים שיגרום המפעיל  בגין  כדי להיפרע  גם 

  כתוצאה מביצוע עבודות ההכה. 
  

המפעיל מצהיר, מאשר ומתחייב כי ידוע לו והוא מסכים לכך ואף לקח זאת בחשבון מראש, 
רות שתיגרם לו אי וחות זמית ו/או הפרעה  , קיימת אפשעבודות החברהכי בתקופת ביצוע  

ו/או פגיעה ו/או זק ו/או ירידה ברווחים מהעסק שהוא יפעיל במבה וכי הוא ידע על כך  
  מראש. 

  
בחתימתו על ההסכם המפעיל מוותר מראש, ויתור מלא, סופי, גמור, מוחלט ובלתי מסויג  

  ירייה ו/או מי מטעמן בגין עבודותעל כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או הע 
ו/או בקשר אליהן, גם בוגע לעבודות שכבר בוצעו, לרבות בכל מקרה שבו העבודות    החברה

תגרומה למפעיל לזק ו/או הפרעה ו/או הפסד רווחים ו/או אי וחות ו/או פגיעה בהפעלת  
  החברה.   העסק במבה במהלך ביצוע עבודות

  

חריות הבלעדית  , המפעיל מצהיר כי הא8-ו   7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהאמור בספחים   5.10
ידו) מוטלת  -לתכון, ביצוע, ופיקוח על עבודות ההכה שיעשה במבה (אם וככל שיעשו על

עליו בלבד ותעשה על חשבוו, וזה כולל גם (אך לא רק) את האחריות לחיבור לתשתיות ו/או  
 שירותים מכל מין וסוג שהוא. 

 

כם כי המפעיל יהיה רשאי  תוספות ביה כלשהן. מוס  ו לא יכלל  עבודותמובהר בזאת כי ה 5.11
לבצע חלוקה פימית של המבה באמצעות קירות גבס וזאת לפי צרכיו, ובלבד שלא יהיה  

מודגש, כי המפעיל לא יהיה רשאי    בכך כדי לפגוע באופן כלשהו בחלקי הקבע של המבה.
. שיויים כאלה, גם אם אושרו  החברהלבצע שיויים קוסטרוקטיביים במבה ללא אישור  

 על חשבון המפעיל.   מביםידי החברה, יבוצעו בליווי ופיקוח של מהדס -על

 

על  עבודות ההכההמפעיל מתחייב ש 5.12 על-יבוצעו  ובמידת  -ידי קבלים רשומים  דין,  כל  פי 
הצורך, בעלי רישיון קבלן בתוקף לביצוע עבודות הדסה באיות מאת רשם הקבלים בסיווג  

ש הכספי  ולהיקף  העבודה  לסוג  יסיון  המתאים  בעלי  יהיו  כאמור  הקבלים  העבודה.  ל 
 . הדרושות במבהבביצוע העבודות  החברהמתאים לדעת 

  

עבודות  ה לביצוע    המפעיל מצהיר ומתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים הדרשים 5.13
עלמהרשויות   כאמור  מהאישורים  איזה  שיידרש  וככל  אם  והכל  איזו  -המוסמכות,  ידי 

פי כל דין. המפעיל גם מצהיר כי הוא יהיה האחראי היחידי והבלעדי  -מהרשויות ו/או על
לשיאה בכל התשלומים ו/או המיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים ו/או כל תשלום אחר  
אשר יהיו ובעים ו/או קשורים לביצוע העבודות במבה, כי לא מוטלת על החברה כל חבות  

ותר בזה וויתור מלא, מוחלט ובלתי מסויג  ו/או אחריות בשל כך, וכי הוא מצהיר שהוא מו
 על כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה שיש ו/או תהיה לו כלפי החברה בעיין זה.  

  

, באופן  החברהידי  -אושרו עליעבודות בהתאם לתוכיות שהאת    המפעיל מתחייב בזה לבצע 5.14
מדוייק וללא כל שיוי ו/או חריגה מכל מין וסוג שהוא, ולא לעשות בהן כל שיויי ללא קבלת  

עבודות בהתאם ללוחות  הלבצע את    כן מתחייב המפעיל  לכך בכתב ומראש.  החברההסכמת  
 . הזמים שבתוכיות

  

כי גרמים עקב העבודות ה"ל מטרדי רעש ו/או ריח ו/או וף ו/או מפגעים    החברהמצאה   5.15
של   הרגיל  העסקים  למהלך  המבההמפריעים  בסביבת  כך  העסקים  על  תודיע  החברה , 

דיחוי להסרת והפסקת כל  וללא כל  , על חשבוו  לפעול באופן מיידי  והוא מתחייב   ,מפעילל
 מטרד ו/או מפגע שמסר לו עליו כאמור.  

  

לעיל,  מ 5.16 מהאמור  לגרוע  המפעילבלי  לכך   לקבל  מתחייב  הדרושים  האישורים  כל  את 
סיום    מהרשויות המתאימות בה עם  עלמבהעבודות  יבוצעו  וכאשר  אם  - , אם  והכל  ידיו, 

מצהיר    מפעילפי כל דין. ה- ידי איזו מהרשויות ו/או על- אישורים כאמור עלוככל שיידרשו  
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, כי לא מוטלת על כל האישורים האמוריםלקבלת    היחידי והבלעדי  וא האחראיבזאת כי ה
מראש וויתור מוחלט ובלתי מסויג    וא מוותרכל חבות ו/או אחריות בושא זה, וכי ה   החברה

 בעיין זה.   החברהעל כל טעה ו/או תביעה כלפי 

  

בצע כל  י לא  מעבר ובוסף לביצוע העבודות כמפורט לעיל, ובדרך המפורטת שם, המפעיל   5.17
וללא קבלת    החברהללא הסכמת    ספת מכל סוג שהוא במבה וי או תושי בכתב ומראש 

 (ככל ויש בהם צורך).  ההיתרים הדרשים לפי כל דין

  
יבצע שיוי או תוספת כאמור שלא בהסכמת   , המפעילמובהר כי במידה ולמרות האמור לעיל

יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת    ,ובהיתר כדין  החברה
הורות למפעיל על סילוקם  לרשאית    החברהתהיה  לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  

תוך תקופה שתקצוב לשם כך, על אחריותו ועל חשבוו של המפעיל ובמידה ולא עשה כן תוך  
פעול בעצמה על מת לסלק ו/או להרוס  התקופה ו/או באופן שדרש באמצעות החברה, ל 

ים,  ולהכיס פועלים, עובדים וכל  , ולצורך כך להיכס למבההשיויים על חשבון המפעילאת  
 שבהם יהל המפעיל את עסקיו או שיהיו בחזקתו.   כולל לאותם חלקים

  
המהווים חיבור של קבע למבה  עבודות ו/או שיויים  ור בפסקה דלעיל,  מבלי לגרוע מהאמ 

ותכוי  בתאום  יבוצעו   עבודות    .ובלוחות הזמים שיוגדרו באמצעותה  החברהעם  הדסי 
ביצוען   לצורך  המוסמכות  מהרשויות  היתר  קבלת  דורשות  ולא  בלבד  דקורטיביות  שהן 

  ידי המפעיל, על חשבוו ובאחריותו בלבד, ולאחר קבלת אישור החברה לביצוען. - יבוצעו על
יובהר לעיל  לגרוע מהאמור  בתוך המבה    מבלי  ורק  אך  יהיו  השיויים הדקורטיביים  כי 

  ובשום מקרה לא מחוצה לו ו/או בחזיתות המבה.  
  

ככאלה שעבורם שילמה החברה תמורה מוסכמת, יחשבו  שיבצע המפעיל במבה,  עבודות  
יהיו כל  סבירה והולמת אף אם החוזה בוטל טרם סיומה של תקופת השימוש. מטעם זה,  

מסגרת עבודות אלה, בבעלותה המלאה והבלעדית  תוספות שיבצע המפעיל בשיפוץ, ביה,  
על פי החיית החברה   ; יחשבו בדרך כלשהיא כתשלום של דמי מפתחהם לא    ;של החברה

המפעיל לא יהיה זכאי בגים לכל תשלום, פיצוי  הם יוותרו במבה וכחלק בלתי פרד הימו ו
  או שיפוי וספים.  

  

 המפעיל השתתפות בעלות ביצוע עבודות ההכה שיבצע  .6

 
לעיל, החברה תציין כי היא תשתתף בעלות הקמה ו/או שיפוץ תשתיות    5ף  מבלי לגרוע מהאמור בסעי

של   בסך  בתוספת   000100,  עדהמבה  המוקדמים    ₪  התאים  להתקיימות  בכפוף  וזאת  מע"מ, 
 והמצטברים המפורטים להלן:

  

לביצוע   6.1 מפורטת  הצעה  לאישור  ההכה  עבודות  ביצוע  לפי  לחברה  הגיש  הזוכה  המציע 
עבודות ההכה, שבו יש פירוט בוגע לעבודות התשתית כולל צירוף כתב כמויות מפורט וכן  

 מצורף למסמכי המכרז.  ביטוח מתאים בהתאם להוראות ההסכם ה

 

ידי קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות  - העבודות יבוצעו על 6.2
 בסיווג המתאים לאופי ביצוע העבודות שיבוצעו. 

  

לסכום   6.3 ועד  שלה  ההשתתפות  סכום  גובה  מה  המציע  הצעת  בסיס  על  תקבע  החברה 
 לעיל.   6המקסימאלי המפורט בסעיף 

  
ה תשתתף במלוא הסכום המפורט לעיל רק אם שווי התשתיות שיוקמו  מובהר, כי החבר

ו/או ישופצו במבה יגיע לסכום זה בהתאם לקביעת החברה בלבד. עוד מובהר, כי גם אם 
לעיל,    6שווי התשתיות לפי קביעת החברה יהיה מעל לסכום ההשתתפות כמפורט בסעיף  

  לעיל.   סכום ההשתתפות לא יגדל מעל לסכום ההשתתפות כמפורט
  

  ההשתתפות סכום למציע הזוכה את תשלם  החברה , לעיל  המפורטים התאים כל  התקיימות   לאחר
  חשבוית   לקבלת  ובכפוף  ההשתתפות  תתבצע  שבגים  ההכה  עבודות  מסיום  ימים  30  תוך,  בפועל

  ההכה  עבודות  בגין  המציע הזוכה  ששילם התשלומים  על קבלה/מס  חשבויות  יצורפו  שלה  כדין  מס
 .   ההשתתפות שוא
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בעצם הגשת ההצעות במכרז, מצהירים ומתחייבים כל אחד מהמציעים כי ידוע להם ומקובל עליהם  
כי השתתפות החברה בחלק מעלות ביצוע עבודות ההכה היה חד פעמית ולפים משורת הדין, כי  

ה, וכי אין לו ולא  החברה לא חייבת כלל להשתתף בסכום כספי כלשהוא בקשר לביצוע עבודות ההכ
לסכום   דרישה  ו/או  ההכה  עבודות  לביצוע  בקשר  תביעות  ו/או  טעות  ו/או  דרישות  לו  יהיו 
שאר   בכל  יישא  הוא  וכי  ההכה  עבודות  לביצוע  הקשור  בכל  החברה  של  וסף מצידה  השתתפות 

 העלויות של עבודות ההכה.  

 

 תקופת ההסכם  .7

 

התחייבויותיו על פי הסכם זה וספחיו, רשות השימוש המועקת למפעיל  בכפוף למילוי כל   7.1
ועד ליום    1.8.2022בת חמש שים פחות יום, מיום  על פי הסכם זה היה לתקופה קצובה  

  "). תקופת השימוש" -(להלן    30.7.2027

 

קודם לכן בקרות    אווג או תתבטל בתום תקופת השימוש  רשות השימוש לפי הסכם זה תפ 7.2
 ההסכם או לסיומו המוקדם.אירוע המפורט בהסכם זה והמביא לביטול 

  

מובהר למען הסר כל ספק, כי המפעיל לא יהיה רשאי, מיוזמתו, להביא הסכם זה לידי גמר  7.3
לפי המועד    ידי המפעיל-לפי תום תקופת השימוש. כל הפסקת שימוש במבה ו/או פיויו על

זה לרבות התחייבויותיו לשלם   פי הסכם- ה"ל לא ישחררו את המפעיל מהתחייבויותיו על
כהגדרתם להלן, וכן לשלם לכל צד שלישי כל תשלום  ודמי היהול  את דמי השימוש   לחברה

 החב על המפעיל לפי הסכם זה ו/או כל דין. 
  

שלישי מפעיל את המבה והוא   מובהר בזאת מפורשות כי במועד החתימה על הסכם זה, צד   7.4
ידי המפעיל. במקרה ובו המבה לא יפוה  -אמור לפותו קודם להתחלת תקופת השימוש על 

ידי המפעיל הוכחי במועד כי אז תחילת (וסיום) תקופת השימוש תידחה בהתאם, והכל  -על
, תהא  בכפוף למפורט בעיין זה בהסכם. בכל מקרה של אי פיוי ו/או דחיית מועדים כאמור

הסיבה לכך אשר תהא, לא תהא למפעיל כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי  
(להלן   ו/או מי מטעמה  כל טעה    -אתרים  על  וגמור  ויתור מוחלט  והוא מוותר  "טעה"), 

 כאמור.  
  

לעיל, מוסכם על הצדדים כי במידה והמפעיל הוכחי לא    7.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   7.5
ה את  בתוך  יפה  השימוש    6מבה  תקופת  להתחיל  אמורה  הייתה  שבו  מהיום  חודשים 

  30"), המפעיל יהיה רשאי להודיע לאתרים בתוך תקופת ההמתה" -כהגדרתה לעיל (להלן 
שייחתם  לפי הסכם  ביטול ההתקשרות  על  בכתב,  בהודעה  ימים מתום תקופת ההמתה 

ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך  עימו, ובמקרה כזה, לא תהיה למי מהצדדים כל טעות  
ו/או כתוצאה מכך האחד כגד משהו. מובהר למען הסר כל ספק, כי במידה והמפעיל לא  
הודיע לאתרים על רצוו בביטול ההתקשרות לפי ההסכם בהתאם להוראות סעיף זה, תפקע  

הוא לא היה רשאי לעשות כן, אלא בהסכמתה מראש זכותו לביטול ההתקשרות לאלתר ו 
פיוי   ממועד  החל  בכך,  הכרוך  כל  על  ההסכם  את  לקיים  עליו  ויהא  אתרים  של  ובכתב 

. מועד פיוי המבה לצורכי ההסכם משמעו המועד שבו הודיעה אתרים למפעיל כי  המבה
  המבה פוי.  

  

 הרחבת הגלריה במבה  .8

 

הקיימת בקשר למבה והאפשרות    להוראות התב"ע  מפעילהחברה מפה את תשומת לב ה 8.1
תאפשר  החברה  המבה.  שטח  כל  על  שתהיה  כך  במבה  הקיימת  הגלריה  את  להרחיב 

, אם הוא יהיה מעוין בכך, להרחיב את הגלריה, וזאת בכפוף לאישור החברה מראש פעיללמ
ובכתב לתוכיות בדבר הגדלת הגלריה כאמור לעיל. למען הסר ספק, מובהר כי האחריות  

את כל הבדיקות והבירורים הדרשים מול הרשויות הרלבטיות לעיין האפשרות    לקיים
להוציא לפועל את הוראות התב"ע בכל הוגע להרחבת הגלריה, וכן האחריות להוצאת כל  

המ של  תהיה  הגלריה  להרחבת  הדרשים  העלויות  פעילהאישורים  בכל  יישא  גם  והוא   ,
 כרוכות בהוצאת היתר הביה. הכרוכות בהרחבת הגלריה, לרבות העלויות ה

 

יבחר להרחיב את הגלריה, דמי השימוש שהוא יידרש לשלם לחברה   פעילבמקרה שבו המ 8.2
  1עבור המבה לאחר הגדלת הגלריה יעודכו בהתאם לשטח הגלריה שהוגדל, כך שבגין כל  

מדמי השימוש המשולמים    30%מ"ר משטח הגלריה המוגדל ישולמו דמי שימוש בשיעור של  
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ישלם במקרה כאמור דמי יהול בגין    פעילכמו כן, הממ"ר משטח המבה העיקרי.    1כל    בגין
לצורך קביעת שטח .  לעיל לעיין גביית דמי יהול)  2.9(בכפוף לאמור בסעיף  שטח הגלריה  

הגלריה המוגדלת תעסיק החברה מודד על חשבוה, כאשר המדידה שהוא יבצע לצורך זה 
יקבל פטור מתשלום דמי    פעילוהמחייבת את הצדדים. המתהא המדידה המכרעת, הסופית  

בלבדשימוש   לגלריה  שוסף  השטח  של    בגין  ביצוע    3לתקופה  סיום  ממועד  החל  שים 
 העבודות להרחבת הגלריה בפועל ובכפוף לאישור החברה לכך.    

  

הגלריה   8.3 לשטח  ביחס  משמעותי  באופן  הגלריה  את  להרחיב  יבחר  והמפעיל  ככל  בוסף, 
אותו  הקיימת   לפטור  חייבת)  לא  מקרה  בכל  (אך  רשאית  תהיה  החברה  במבה,  היום 

(אך לא מכל תשלום אחר הקשור באחזקת המבה)    המבה כולומתשלום דמי שימוש בגין  
חודשים, ובמקרה כאמור מועד הפטור מתשלום דמי השימוש יחל לאחר    2  עדלתקופה של  

ף לאישור החברה לכך. הקביעה האם התחלת ביצוע העבודות להרחבת הגלריה בפועל ובכפו
ההרחבה של שטח הגלריה היא הרחבה משמעותית, וכן משך הפטור מתשלום דמי השימוש  

בכלל,   אם  למפעיל,  של  שיתן  דעתו  תהיה  שיקול  לפי  המזרח  ויריד  אביב  תל  מל  מהל 
 הבלעדי, וקביעתו תהיה סופית. 

 

 דמי השימוש  .9

 

בבגין   כאמור  השימוש  זכות  זהקבלת  המפעילהסכם  המפורטים    ,  התשלומים  את  לחברה  ישלם 
  להלן: 

  
דמי   לחברה  לשלם  המפעיל  מתחייב  זה,  בהסכם  כמפורט  במבה  השימוש  זכות  תמורת 

כשהם צמודים למדד ...................... (........................... ₪)   בסכום של    שתייםשימוש  
שמטרת השימוש במבה היה פעילות בתחום   ככל  או זהלהסכם  4כמפורט בספח   הבסיס

להספורט   השווה  המכירות    %7  - סך  העסק,  השתי  ממחזור  מביהםשל  הגבוה  , לפי 
(להלן יחדיו   בשה הראשוה והאחרוה להסכם   . ")דמי השימוש"  -בתוספת מע"מ כדין 

    יחושב דמי המחזור על פי החלק היחסי של התקופה.
  

השימוש   מטרת  אם  כי  מובהר  ספק,  הסר  היהלמען  במבה  המפעיל  בתחום    של  עסק 
מקצועית   להכשרה  מכללה  או  ספר  בית  ו/או  יצירתית  אשר   –התעסוקה  השימוש  דמי 

  -תהיה השלמה ל  ולאיהיו דמי השימוש שהוצעו על ידו במכרז בלבד    המפעיל ישולמו על ידי  
           מהמחזור.  7%

  
של   31.3  ליוםלצורך חישוב דמי השימוש מתחייב המפעיל להמציא לחברה לכל המאוחר עד  

עם   השה העוקבת, דו"ח מאושר על ידי רו"ח מבקר של מחזור ההכסות השתי של העסק
  )."דו"ח המכירות" –(להלן  פירוט חודשי 

  
(אך לא חייבת) לבקר את דו"ח המכירות באמצעות רו"ח מטעמה,   החברה תהא רשאית 
כאשר במקרה של סתירה בין דו"ח המכירות לבין דו"ח המכירות מטעמה של החברה, דו"ח  

  המכירות של החברה יגבר.  
  

לצורך הבדיקה כאמור מתחייב המפעיל לשתף פעולה עם החברה ולהעביר לעיוה כל מסמך 
  ש על ידה.  אשר יידר

  
ימי עסקים מתום הבדיקה כאמור ובכפוף לתוצאותיה, מתחייב המפעיל להשלים    7בתוך  

ממחזור המכירות    7%  -את ההפרש בין דמי השימוש ששולמו על ידו לבין הסך השווה ל  
  השתי של העסק. 

  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי במידה ומכל סיבה שהיא, המפעיל לא יעביר את  

  כמי שדו"ח המכירות של  המפעילאל  החברה  ו"ח המכירות במועד הקוב לעיל, תתייחס  ד
  100%  - עבור אותה שת השימוש, גבוה בסך השווה ל  העסק או העסקים המוהלים מהמבה

    .מדמי השימוש
  

ל השווה  תוספת  לחברה  לשלם  ומתחייב  מסכים  המפעיל  כאמור  מדמי    100%-במקרה 
מתוך    דןמוש. כמו כן, החברה תהיה רשאית לחלט את הסכום  השימוש עבור אותה שת שי 

    הערבות הבקאית.
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לחילופין בלבד, ובמקרה שבו סרב המפעיל להעביר לחברה את דו"ח המכירות כאמור לעיל,  
שומרת לעצמה החברה את הזכות לקבוע בעצמה את מחזור המכירות השתי של העסק,  

  מדמי השימוש.   100% -בסך השווה ל  וזאת במקום לגבות דמי השימוש הגבוהים 
  

במקרה שבו תבחר החברה לקבוע בעצמה את מחזור המכירות היא תיעזר במומחה מטעמה  
לצורך זה. בהתאם לאמור המפעיל מתחייב לשלם את דמי השימוש שייקבעו על בסיס חוות  

  ה.        דעת איש המקצוע כאמור מיד עם דרישת הראשוה של החברה, ללא זכות ערעור או השג
  
שהוא, למעט    " לצרכי סעיף זה משמעו כל תמורה, תקבול והכסה, מכל מין וסוג הכסות"

על המתקבלים  מוסף,  ערך  שהוא    המפעילידי  -מס  מהעסקים  ו/או  ממכירותיו  והובעים 
, לרבות תקבולים הובעים ממתן שירותים או טובין  במבהו/או מפעולותיו  מבה  מהל ב

ובין אם הם מסרים או יתים בדרך של הפיית לקוחות  מבה  יתים ב כלשהם, בין אם הם  
לקבלת השרות או הטובין במקום אחר, לרבות תקבולים ו/או הכסות המתקבלים  המבה  מ

מכירה   תלושי  מתה,  המחאות  שי,  המחאות  אשראי,  בכרטיסי  ו/או  באשראי  ממכירה 
  .  וכיו"ב

  
מכירות ו/או שירותים שתמורתם תקבלה בכרטיסי אשראי או בשיק דחוי תירשמה על  

כחלק מן הפדיון ביום המכירה או מן השירות, דהייו ביום החתימה על טופס    המפעילידי  
  כרטיס אשראי או יום קבלת השיק.  

  
על    ההכסות לא יכלול כספים ששולמו בשל סחורה שמכרה והוחזרה,  למרות האמור לעיל

סחורה   בשל  מספקים  שתקבל  ותקבול  כספם  ללקוחות  שהוחזר  ובלבד  הלקוחות,  ידי 
  שהוחזרה להם. 

  
בוסף ומבלי לגרוע מהאמור, מוסכם במפורש כי ככל ובהתאם להוראות הסכם זה ייתן  

השכרת למפעיל אישור ע"י החברה להפעלת את המבה כולו ו/או כל חלק ממו באמצעות  
מטעם המפעיל, מכל מין וסוג שהוא, לתקופה קצובה    ות שימוש אחרת משה ו/או העקת זכ

לצורך  המפעיל  של  המכירות  מחזור  בחישוב  יכללו  תמורה,  ללא  או  בתמורה  ובכלל, 
ההתחשבות כאמור לעיל גם ההכסות, כהגדרת מוח זה לעיל, של שוכר/י המשה ו/או כל  

ופת המפעיל ובין אם בקופות  משתמש אחר במבה, וזאת בין אם הכסותיהם עוברות בק
להמציא לחברה במועדים הקבועים לעיל  עצמאיות ופרדות. המפעיל יהיה אחראי הבלעדי 

גם את דו"חות המכירות של שוכר/י המשה, ויחולו בהתאמה יתר ההוראות שלעיל גם על 
להשלים את דו"חות המכירות של שוכר/י המשה. עוד מובהר כי ככל וימצא שעל המפעיל  

המכירות השתי    ממחזור  7%  -לבין הסך השווה ל  פרש בין דמי השימוש ששולמו על ידו  הה
של העסק, הכולל כאמור גם את הכסות שוכר/י המשה מטעמו, החברה תגבה את מלוא  

     ההפרש מהמפעיל בלבד.

 

לעיל, החברה    5.9לצורך ביצוע העבודות להכת המבה לשימוש המפעיל כהגדרתם בסעיף   9.1
ל תשלום  אבל לא מכאם יהיו) (פוטרת בזאת את המפעיל מתשלום דמי שימוש ודמי יהול (

מיום    חודשים  שלושה  תקופה שלאחר החל עליו בהתאם להסכם זה ו/או כל דין) למשך  
השימוש.   תקופת  יבצע  תחילת  המפעיל  שבו  במקרה  רק  ייתן  כאמור  הפטור  כי  מובהר 

במבה.   הסביר  השימוש  את  ימעו  אשר  מהותיות  הכה  מדובר  עבודות  האם  הקביעה 
 המהל וקביעתו תהיה סופית. ה של  בעבודות הכה מהותיות, אם לאו, תהי

  

תהי  9.2 (אם  והמוארכת  הראשוה  השימוש  בתקופת  שה,  מדי  כערכם  השימוש,  כזו)  דמי  ה 
בכל חודש. המפעיל ימסור בתחילת כל שת שימוש    5- ועד ל  ישולמו אחת לכל חודש מראש

וספים מעותדים לכיסוי דמי השימוש לכל   11-מידי ו  ן שיקים, האחד בר פירעו  12לאתרים 
 שת השימוש, לכל חודש שימוש מראש בכל פעם. 

  
"), הפרשי הצמדה"  - דמי השימוש יוצמדו למדד הבסיס כהגדרתו בהסכם זה לעיל (להלן  

 ה, ייערך חישוב של הפרשי ההצמדה כאמור, ככל שהיו כאלה, ובהתאם לחישוב  ואחת לש
הזה המפעיל ישלם לאתרים את הפרשי ההצמדה כאמור ביחד עם תשלום דמי השימוש בגין  

  השה שאחרי השה שבגיה ערך החישוב.  
  

ובמועדן   במלואן  כאמור  ההמחאות  פירעון  כאמור  רק  ההצמדה  הפרשי  ייחשב ותשלום 
  דמי השימוש בהתאם להוראות ההסכם. תשלום
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באמצעות   9.3 השימוש  דמי  גביית  את  לדרוש  רשאית  תהיה  אתרים  כי  הצדדים  על  מוסכם 
(להלן   בקאית  קבע  הקבע"  -הוראת  ולפי  הוראת  כן  לעשות  לכון  תמצא  וכאשר  אם   ,("

שיקול דעתה הבלעדי. המפעיל מתחייב בזה לחתום על כל המסמכים הדרשים ו/או שידרשו 
צורך גביית דמי השימוש באמצעות הוראת הקבע כאמור מיד עם דרישתה הראשוה של ל

 אתרים.  

 

היה  תשלום דמי השימוש במלואם ובמועדם היו מעיקרי ההסכם,  הצדדים מסכימים כי   9.4
ימים יהווה הפרה יסודית של    7-להסכם וכל איחור בתשלום מעבר ל ויסודי  תאי עיקרי  

תהא רשאית (אך לא חייבת) להודיע למפעיל על ביטול ההסכם והמפעיל    החברה , הסכם זה
ב  לפגוע באמור לעיל ובוסף לו יחוימבלי    . להלן  16יידרש לפות את המבה כמפורט בסעיף  

 .על כל איחור בתשלוםמירבית, כהגדרתה במבוא להסכם זה, המפעיל בתשלום ריבית 

  

כאמור לעיל עשתה על דעתו והיא מהווה    המפעיל מצהיר כי קביעת הריבית ודרך חישובה  9.5
זה, וזאת מבלי לגרוע מכל    הסכם  פיצוי מוסכם מראש בגין כל איחור של תשלום כמפורט ב 

מוסכם כי פיצוי    ח הסכם זה.ומכח החוק או מכ  החברה פיצוי או סעד אחר שעומדים לזכות  
  במפורש כי סכום מוסכם    .זה ייתן ללא הוכחת זק ואף אם יוכח כי לא גרם זק בפועל

זה כזק    הסכםזה הוא לא קס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים ל  פיצוי 
 בתשלום דמי השימוש.  כתוצאה מאיחור לחברהשצפוי להיגרם  

  

את הזכות    לחברהמובהר בזאת מפורשות כי היה והמפעיל יפר הסכם זה בהפרה אשר תקה   9.6
יטול ההסכם כאמור ובסילוק ידו של המפעיל  לא יהא בב שעשתה כן, הרי    החברהלבטלו ו

את דמי השימוש    לחברה  או גריעה מהתחייבותו של המפעיל, לשלם/משום פגיעה ו   המבהמ
קופת השימוש לפי  עד לתום ת וכל תשלום אחר החל עליו לפי הסכם זה במלואם ובמועדם,

 הסכם זה. 

  

לא המפעיל    גם אם  מפורשות כיבוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת   9.7
ו/או להפעיל את העסק, באופן מלא ו/או חלקי,    ימע ממו השימוש במבהישתמש ו/או  

ו שהיא,  סיבה  מכל  קבוע,  ו/או  זמי  עקב  באופן  היתר  שלא בין  גם  עסק,  רישיון  אי מתן 
  , צו משפטי  משום  ה אחרת מטעם הרשויות המוסמכות ו/אומיעבאשמת המפעיל ו/או כל  

עד   בתשלום דמי השימושבהתחייבויותיו לפי הסכם זה לרבות  יהיה חייב    פעיל עדייןהמ
א השתמש במבה עקב המיעה  גם בגין התקופה בה ל  , לפי העיין,לתום תקופת ההסכם

כלפי  כאמו שהוא  וסוג  מין  מכל  טעה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל  לא תהיה  ולמפעיל  ר, 
בוגע לזקים מכל מין וסוג שהוא כולל זקים ישירים החברה לרבות (גם אך לא רק) טעות  

מאחריות   במפורש  החברה  את  פוטר  והוא  שלישיים  לצדדים  ו/או  לו  שגרמו  ועקיפים 
 כלשהיא לזקים אלה.  

  

על הצדדים, 9.8 זה,  מוסכם  בהסכם  בכל מקום אחר  למרות האמור  פיוי    כי  ולאחר  במידה 
ג' אשר ישלם    המבה  יחל להפעיל אתהמפעיל מהמבה   דמי שימוש זהים או   לחברהצד 

ולשלם  להמשיך  מחובתו  המפעיל  יופטר  זה,  בהסכם  כהגדרתם  השימוש  מדמי  גבוהים 
 את דמי השימוש עד לתום תקופת השימוש לפי הסכם זה.  פעיללמ

 

  התחייבויות וספות של המפעיל . 10
  

  : גם אך לא רק  המפעיל מתחייבבוסף, 
  

כתוצאה מציוד, חפצים, כל גוף ו/או רכוש  פגיעה אשר ייגרמו ללהיות אחראי לכל זק או   10.1
אשר הושארו על   -כלים או דברים אחרים, כולל בקבוקים וחלקי בקבוקים וחפצים דומים 

ידי אדם כלשהו כתוצאה מרשלותו ו/או אי זהירותו ו/או הפרת חובות חוקיות כלשהן של  
אשים של  ו/או  המפעיל  מעובדי  מי  של  ו/או  שיוע  המפעיל  בהפעלת  אחרים  ידו  על  סקו 

  , ובשירותים היתים בהם ומהם ו/או של אורחי המפעיל. ובהחזקת המבה
  

10.2  ה וסביבתו ובכלל זה במקומות בהם הוא  ילשמור על הסדר הטוב וקיון מוחלט של המב
וציוד כלים  אריזות  סחורה,  מצרכים,  ישווק  או  ימכור  חלק  וכיו"ב  יחזיק,  שיהיו  ככל   ,

  .ותר לו לפי הסכם זהמהשימוש המ
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  (אם קיים)  בוסף לאמור לעיל מתחייב המפעיל לדאוג ליקיוו של השטח המוצמד למבה
  בהתאם להחיות וההוראות שיועברו לו מפעם לפעם מהחברה.    

  

אביבים  ה,לעיריי  להודיע 10.3 ב  למי  המחזיק  היותו  על  החשמל  את מבה  ולחברת  ויסב 
בדבר החשבוות בהם לרבות   וימציא לחברה אשור  חשבוות ארוה, מים וחשמל לשמו 

   .השימוש ימים ממועד תחילת תקופת 7הסבת החשבוות וזאת בתוך 
  

המפעיל לא יהיה רשאי להודיע לרשויות השוות בדבר שיוי שם המחזיק במבה ללא אישור 
 מראש ובכתב של החברה.    

  

על חשבוו,לקיים 10.4 ה  ,  כולל  דין,  כל  רישגת רדרישות  זה  שיוות עסק  ישיוות בכלל, בכלל 
מתאימים, לשמור על חוקי העזר, תקות והוראות של העירייה וכל רשות ממשלתית, לשלם 

המיסים, האגרות והתשלומים המגיעים להן בגין  כל  את    לרשויות במשך כל תקופת ההסכם
שהמפעיל   הפעילות  בעקבות  ו/או  המשה  העסק  שוכר  ומהלו/או  כולל    בה במ  יקיים 

 היטלים וכיוצ"ב.  ארוה, התשלומים עבור חשמל, מים, טלפון, אגרות, 

  
או דרישת  ו/י דרישת הרשות המוסמכת  "לא יסלק איזה מהתשלומים מיד עפ והמפעיל  היה  

לסלק חשבוות  רשאית (אך לא חייבת)  תהיה  החברה  חובתו זו,  גרוע מ מבלי ל ש, הרי  החברה
את מלוא הכספים אשר שולמו    לחברהיהיה חייב להחזיר  והמפעיל  ,  המפעילאלה על חשבון  

יד איזה מתשלומי  י על  לכיסוי  מתום  המפעיל  ה  יאוחר  ולא  מיד  ימים מתאריך    3כאמור 
 .החברהדרישתה הראשוה של 

  
כאמור   התשלומים  ביצוע  הערב  החברהלצורך  את  לחלט  רשאית  היתר,  בין  ות  תהא, 

הבקאית, הזכרת להלן. מודגש בזה כי רישומי הרשות המוסמכת בדבר החוב שבו מדובר  
של   מבחיתה  וחלוטה  סופית  ראיה  המפעיל    החברהיהוו  במקום  התשלום  ביצוע  לצורך 

כאמור בסעיף זה, ולמפעיל לא תהא במקרה כזה כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  
ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו  מען הסר כל  ו/או מי מטעמה בעיין. ל   החברה

של המפעיל לטעון כגד החוב ו/או שיעורו כלפי הרשות המוסמכת, וויתור הטעות לפיו הוא  
 ומי מטעמה, בלבד.   החברהכלפי 

 

מצהיר    המפעילמבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקות לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין,   10.5
ככל שיידרש   .ומצאה תקית ולשביעות רצוו  מבהכי בדק את מערכת החשמל המצאת ב

ידי   על  יעשו  הם  בדיקות,  ו/או  ביקורות  ו/או  במערכת החשמל  תיקון  ו/או    המפעיל שוי 
 לאחר קבלת אישור החברה מראש ובכתב.   באחריותו ועל חשבוו, ורק

    
מתחייב שלא לבצע כל שיוי ו/או תיקון ו/או ביקורת ו/או בדיקות במערכת החשמל   המפעיל

בטרם קבלת אישור החברה מראש ובכתב לביצועם. מובהר למען הסר ספק, כי אין בקבלת  
לגר ו/או  על החברה אחריות  מת להטיל  על  החיותיה,  ו/או  וע מאחריות  אישור החברה 

   . המפעיל

  

  , למים ולביוב עד לקו המבה ללא פריסה בתוך המבהכי ידוע לו שהמבה מחובר לחשמל 10.6
אך עליו לדאוג בעצמו, על אחריותו ועל חשבוו, לחיבור המבה לחשמל מול חברת החשמל  

 בהספק הדרש.   ולמי אביבים  לישראל

 

וכן חיבור    המבהמאשר כי ידוע לו שהתקת תשתיות לחשמל, מים וביוב בתוך    המפעיל 10.7
וזית  לרשת המים ו/או הביוב, מותים בהתקשרות ח   המבהלרשת החשמל וחבור    המבה

ביו לבין חברת חשמל והרשות המקומית ובהתקת מוים ושעוי מדידה, הכל לפי העיין,  
 . המפעילוכל תשלום בקשר לכך חל על 

  

וללא מפגעים של  המפעיל 10.8 וקי  לסילוק מורשה, תקין  לדאוג  מי שופכין    שומים  מתחייב 
חיות אדריכל  בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות החברה וע"פ ה  המבהוביוב מ 

כי בהתאם לחוק למיעת זיהום ממקורות יבשתיים,    מפעילהחברה ו/או מי מטעמה. ידוע ל
") ועל פי הוראות המפקח למיעת זיהום ים החוק למיעת זיהום(להלן: "  1988  -התשמ"ח

מן המשרד לאיכות הסביבה, אין להזרים שפכי ביוב של שירותים ומטבחים, הן במישרין  
   ת ספיגה הסמוכים לחוף הים.לים, והן לבורו
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יובהר כי כל החיובים בוגע לחריגה מהכמויות המותרות בקשר לשפכים ו/או לשומים ו/א  
  בכלל יחולו על המפעיל בלבד.  

  

המפעיל מצהיר  מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקות לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין,   10.9
ואת החיבור למערכת הביוב ומצא אותם    כי בדק את מערכת הביוב אליה מחובר המבה 

יובהר כי במידה והעסק שיוקם במבה מחייב בור שומן בהתאם   תקיים ולשביעות רצוו.
ידי המפעיל  -על  וכן התחזוקה השוטפת שלו ותיקוים בו יבוצעו  להוראות כל דין, הקמתו

וכי הדבר הובא לידיעתו של המפעיל, שוקלל במסגרת הצעתו ובכל מקרה לא    ועל חשבוו
 .יחשב כפגם ו/או כאי התאמה

 

  את   להחליף   תקן ו/או  ל  השימוש הוא יידרש    במהלך תקופת  ש  סביר להיח   ידוע למפעיל כי   10.10
החיבור למערכת הביוב אליה מחובר המבה ו/או של מפרידי השומים אשר אליהם יחובר  

גבוהההמבה   בתדירות  שומים  שאיבות  וידרשו  יתכן  של    וכי  לידיעתו  הובא  הדבר  וכי 
   .המפעיל, שוקלל במסגרת הצעתו ובכל מקרה לא יחשב כפגם ו/או כאי התאמה

  

 ככל שיידרש שיוי ו/או תיקון ו/או בדיקה ו/או החלפה של איזה מהתשתיות של החשמל  10.11
ו/ השומים  בור  של  ו/או  הביוב  ו/או  המים  בהתאם ו/או  לרבות  השומים,  סופג  של  או 

ו/או בהתאם לצרכי   ו/או בהתאם לדין  לבצע    המפעיל, מתחייב  המפעיללהחיות החברה 
בהתאם  וזאת  שידרשו  במועדים  חשבוו  ועל  אחריותו  על  כך  לצורך  שידרשו  העבודות 
מהדס   ידי  על  כדין  ערוכות  תוכיות  של  לחברה  העברה  לאחר  ורק  ואך  הדין  להוראות 

העבודות  מתאי לביצוע  ובכתב  מראש  החברה  אישור  וקבלת  אלה  עבודות  לביצוע  ם 
 הדרשות.  

  
מתחייב לבצע העבודות הדרשות כאמור לעיל, לאחר קבלת אישור החברה בכתב   המפעיל

 לביצועם, בתיאום עם החברה.
  

יישא בכל זק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה ו/או לצד ג' ככל שיפעל ביגוד לאמור    המפעיל
 לעיל.  

  

מתחייב לפעול בהתאם לדין ובהתאם להוראות החברה בכל הקשור להתחברות    המפעיל 10.12
התחברות למערכת הביוב ו/או בקשר למפרידי השומים ו/או שאיבת  לתשתיות ולתיקון ה

 שומים ולשאיבת השומים.  

 

החיות החברה ייתו בהתאם למצב התשתיות ו/או מערכת הביוב ו/או מפרידי השומים   10.13
ובהתאם להחיות יעוץ הביוב של   מבה בהתאם לדין ולצורך ובהתאם לסוג העסק שיוהל ב

 מתחייב לקיים את החיות החברה כאמור לעיל, על אחריותו ועל חשבוו.   המפעילהחברה.  
  

ין בקבלת אישור החברה ו/או הסכמת החברה ו/או החיותיה,  מובהר למען הסר ספק, כי א  10.14
    . המפעילעל מת להטיל על החברה אחריות ו/או על מת לגרוע מאחריות 

 

מוסכם על הצדדים כי במקרה שבו המפעיל זכאי לקבל החה ו/או פטור מתשלום ארוה   10.15
אוי לשימוש, בגין השימוש שלו במבה, למשל מהטעמים שמדובר בכס ריק ו/או בלתי ר

יפו בבקשה לקבלת פטור מארוה, מבלי  -אביב-המפעיל לא יהיה רשאי לפות לעירייה תל
תהא רשאית לאשר את הבקשה   החברהלכך מראש ובכתב.    החברהלקבל את רשותה של  

או לדחותה ו/או להתותה בתאים, והכל לפי שיקול דעתה המלא, הגמור והבלעדי וללא כל  
  הגבלה.  

 

על הסדר   והאשים שימוו על ידו, ובין השאר, בכל הוגע לשמירה  מהלאות הלציית להור 10.16
 קיון, רמתו וטיבו של השירות. יוה 

  

  ). )6ספח   מללפעול בהתאם להוראות והל התהגות והתהלות ב 10.17

 

תליית   10.18 כולל  פרסומת  או  פרסום  בעקיפין,  והן  במישרין  הן  ולאפשר  להתיר  לעשות,  לא 
הודעות, מודעות, כרזות, דברי פרסום ו/או פרסומת אחרים בדפוס, כתב, באמצעי תאורה,  

אחרת.   דרך  בכל  ו/או  חזותי  ו/או  קולי  של באמצעי  שילוט  להתקין  רשאי  יהיה  המפעיל 
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שיקבל את כל ההיתרים החוצים על פי כל דין, וישלם   העסק על המבה עצמו, בכפוף לכך
 לצורת השילוט ולתוכו מראש ובכתב. החברהכל תשלום ואגרה בגין וכן יקבל את אישור 

  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב המפעיל לפעול בהתאם לקבוע בוהל השילוט של החברה  

  להסכם זה. 10המצורף כספח 
   

 מבה וסביבתו שמירת ה . 11

 

מתחייב  המ 11.1 בפעיל  אלי  מבהלהשתמש  הסמוך  בשטח  ע"י  וו/או  לרשותו  שיועמד  ככל   ,
קיון סביבתם לרבות טאטוא, שטיפה,  יבאופן זהיר וסביר, לשמור על יקיום ועל   ,החברה

למאגר מוסדר וזאת במשך כל היום ובתום כל יום   ם ופיוי וטיפול בקרטוים איסוף אשפה 
, וכן לתקן כל קלקול ו/או  ו/או מהם  ואו לסביבתו/  מבהפעילות ולמוע כל קלקול וכל זק ל

קלקול שסיבתם בלאי  להוציא אך ורק זק או    זק למבה ולרבות לגג המבה ו/או לסביבתו
 .  מי מטעמה הובע משימוש רגיל וסביר ולהישמע להחיות החברה ו/או

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב לתחזק את המבה וכן את כל שבו באופן שוטף   11.2
ו/או   החלות  ההוצאות  כל  את  השימוש  תקופת  במהלך  ולשלם  המבה,  גג  את  ולרבות 
ו/או   לו  שגרמו  זקים  תיקון  ו/או  לאחזקתו  הדרושות  ו/או  במבה  מהשימוש  הובעות 

למען הסר ספק, מובהר, כי האחריות  הכלל ומכל מין וסוג שהוא.  להפעלתו ללא יוצא מן  
על לקויה  תחזוקה  או  תחזוקה  מהעדר  כתוצאה  שגרם  קלקול  או  זק  של  ידי  -לתיקון 

 המפעיל תהיה של המפעיל ועל חשבוו. 
  

  כל תיקון שהיה חייב בו כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא מחויבת,   המפעיללא ביצע   11.3
באופן מלא    החברהחייב לפצות את    המפעילובכל מקרה יהיה    המפעיללעשות כך על חשבון  

 עבור כל זק, קלקול אובדן והשחתה כאמור. 
  

ה  וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לזק ו/או פגיע  החברה 11.4
ו/או לעסקו ו/או לרכושו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,    מפעילו/או הפסד שיגרמו ל

מוותר בזאת על    המפעיללמטרות אחזקה.    מבהל  החברהזק או פגיעה שגרמו עקב כיסת  
 . החברהכל תביעה, טעה ודרישה כאמור כלפי 

 

  ושיפוי בזיקיןאחריות  . 12

 

לכל אובדן    החברה ו/או העירייה  ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמןאחראי כלפי  המפעיל יהיה   12.1
שיגרמו  /ו שהיא  סיבה  מכל  זק  ולמערכותיו  או  ולצמודותיו  כתוצאה   בקשרלמבה  או 

 . במבה ו/או בקשר לפעילות המפעיל של המפעילהשימוש מ

 

או זק  /ו אובדן  לכל  ו/או כלפי העירייה ו/או עובדיהן    החברהאחראי כלפי  המפעיל יהיה   12.2
  הבאיםו   הןעובדיו/או לעירייה,    לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה

לעובדי  ן  מטעמ לקבליהמפעיל  ו/או  לקבליו/או  ו/או  מטעם    ם  ו/או  המפעיל  משה 
המפעיל במבה ו/או  של    השימושמ לעובדיהם ו/או למי מטעמם הובע בקשר או כתוצאה  

 בסביבתו ו/או מפעילותו. 
  

המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או זק שייגרמו לציוד ו/או תכולה ו/או שיפורי   12.3
זק   דיור של המפעיל והוא פוטר את החברה ו/או את העירייה מאחריות לכל אובדן ו/או 

 כאמור. הפטור לא יחול כלפי מי שגרם לזק בזדון.  
  

את  המפעיל   12.4 בזאת  ו/או  פוטר  ישראל  רשות מקרקעי  ו/או את  העירייה  ו/או את  החברה 
ומתחייב לשפות ולפצות  להם אחראי המפעיל כאמור לעיל,  אחריות לזקים    מכלעובדיהן  

, על פי  ןומטעמ  ן ועל בשמהפ  וכלו/או את העירייה ו/או רשות מקרקעי ישראל    החברהאת  
ש  ןדרישת כל תביעה  על  כל סכום שמי מהן  תבע  תיהראשוה בכתב,  ת ו/או  חויב  מי מהן 

אחראי  המפעיל  משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין זקים אשר    הוצאות לשלם לרבות  
החברה כאמור  למפעיל    ודיעת  להם.  דרישות  ו/או  תביעות  החברה  על  ו  לאפשר  תוכלפי 
 מפיהן.  ו/או על  העירייה   התביעות ולהגן על החברה להתגון מפי
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סעיף   12.5 להוראות  בהתאם  היתר  בין  הצדדים,  בין  המפעיל    7מוסכם  כי  השכירות,  לחוק 
להם    לסביבתו  למבה לצמודותיו ומערכותיו  שיגרםו/או ליקוי  זק  פגם,  מתחייב לתקן כל  

מבלי לגרוע בשום   החברה. על פי דרישה ראשוה בכתב של  לעיל  כאמור  המפעיל    אחראי
זה, מובהר, כי במידה ומתגלה במבה ליקוי אשר   12.5צורה ואופן בכלליות האמור בסעיף  

על פי הוראות מפורשות בחוזה החובה לתקו היא של החברה, אזי מבלי לגרוע מהאמור,  
על המפעיל מוטלת החובה ליידע את החברה, באופן מידי על כל ליקוי ו/או תקלה במבה  

שעות ממועד בו התגלה למפעיל דבר קיומם    72  –לרבות פגם ו/או אי התאמה) ולא יאוחר מ  (
התאמה   אי  ו/או  פגם  של  בסיבות  או  כאמור,  התאמה  אי  ו/או  פגם  תקלה,  ליקוי,  של 

שעות מהמועד האמור. המפעיל    12שתיקום דחוף (כהגדרתם מוח זה בחוק השכירות), תוך  
הליק  תיאור  את  בהודעתו  הסיבות  יפרט  היקפם,  ההתאמה,  אי  ו/או  הפגמים  ויים, 

לעשות   האפשרות  על  ההשפעה  ומידת  הליקויים  לתיקון  הדחיפות  מידת  להיווצרותם, 
וכן כל פרט אחר בקשר עם הליקויים, פגמים ואי   שימוש במבה בהתאם למטרת העסק 

המפעיל  ההתאמות כאמור. מובהר, כי פגם, ליקוי, תקלה ו/או אי התאמה  שאיו מוע מ
לעשות שימוש בכס בהתאם למטרת העסק ו/או שאיו מהווה סיכון לחיי אדם ו/או לזקי  
גוף מיידים לאדם, לא יחשבו כפגם ו/או אי התאמה שתיקום דחוף, על כל המשתמע מכך 

 "). הודעה לחברה בדבר ליקוי" (להלן:
  

קובים בסעיף זה  לא העיק המפעיל הודעה לחברה בדבר ליקוי, בתכולה ו/או במועדים ה 
לעיל, יישא המפעיל באחריות המלאה לכל פגם ו/או כאי התאמה כאמור ויחולו בעיין זה  

 (ד) לחוק השכירות.  9 –) ו 3(ג)( 6), 2(ג)( 6הוראות סעיפים 

 

 .בהתאמה היהול  חברת לטובת גם לו יח  האמור 12.6
  

 ביטוח . 13

 

 ₪   5,000,000במבה עד ביטוחי עבודות 

 

והיה   13.1 במבה  עבודות  לביצוע  השימוש  לקבלת  הקשור  בכל  ההסכם  להוראות  בכפוף 
ותבוצעה עבודות כלשהן במבה, על ידי המפעיל או על ידי מי מטעם המפעיל, במועד כלשהו  
במשך תקופת השימוש, על המפעיל להמציא לידי המשכיר ולידי חברת היהול את אישור  

להסכם זה ומהווה חלק בלתי פרד הימו ומסומן    עריכת ביטוח עבודות המפעיל המצורף 
ו   2פח  כס "ביטוח עבודות המפעיל", בהתאמה) חתום  -("אישור ביטוח עבודות המפעיל" 

מתלה   תאי  היה  כאמור  המפעיל  עבודות  ביטוח  אישור  המצאת  המפעיל.  מבטח  בידי 
הזכות   תהא  היהול  ולחברת  ולמשכיר  במבה,  כלשהן  עבודות  לביצוע  לא ומקדמי  (אך 

החובה) למוע מן המפעיל ביצוע עבודות במבה, היה ואישור ביטוח עבודות המפעיל לא  
 הומצא כאמור לפי תחילת ביצוע העבודות.  

 
₪, רשאי המפעיל שלא    250,000על אף האמור לעיל, בעבודות במבה שערכן איו עולה על  

ער  אישור  שימציא  ובלבד  כאמור  קבליות  עבודות  ביטוח  של  לערוך  הקבע  ביטוחי  יכת 
 המפעיל, אשר מפרט כי הביטוחים כוללים כיסוי לעבודות הערכות במבה.  

  
  ביטוחי קבע 

 

בכל משך תקופת השימוש, על המפעיל לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים באישור   13.2
כ ומסומן  הימו  פרד  בלתי  חלק  ומהווה  זה  להסכם  המצורף  הביטוח   (א) 2ספח  עריכת 

 "ביטוחי הקבע של המפעיל", בהתאמה). - ("אישור ביטוחי קבע של המפעיל" ו

 

לידי   13.3 להמציא  המפעיל  על  היהול,  חברת  מצד  או  המשכיר  מצד  דרישה  בכל  צורך  ללא 
המשכיר ולידי חברת היהול, לא יאוחר ממועד קבלת החזקה במבה או לפי מועד הכסת  

 -לעיל)  13.1פי סעיף -כסים כלשהם למבה (זולת כסים הכלולים בעבודות המבוטחות על
המועדים   שי  מבין  מבטח    את   -המוקדם  בידי  חתום  המפעיל  של  הקבע  ביטוחי  אישור 

המפעיל. המצאת אישור ביטוחי הקבע של המפעיל היה תאי מתלה ומקדמי לקבלת חזקה  
- במבה או להכסת כסים כלשהם למבה (זולת כסים הכלולים בעבודות המבוטחות על

ה) למוע מן המפעיל  לעיל), ולמשכיר ולחברת היהול תהא הזכות (אך לא החוב  13.1פי סעיף  
את קבלת החזקה במבה או את הכסת כסים כאמור במקרה שהאישור לא הומצא לפי  

 המועד שצוין לעיל.  
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למפעיל הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקם,  13.4
ל כאילו  כמפורט באישור ביטוחי הקבע של המפעיל, ואולם הפטור המפורט בסעיף להלן יחו 

   ערכו הביטוחים כאמור במלואם. 
  

או   13.5 עבודות המפעיל  לביטוח  או משלים  וסף  ביטוח  בעריכת  צורך  יש  לדעת המפעיל  אם 
המשלים   או  הוסף  הביטוח  את  ולקיים  לערוך  המפעיל  על  המפעיל,  של  הקבע  לביטוחי 

ת תחלוף  כאמור. בכל ביטוח רכוש וסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכו
ה דיירים  משכירכלפי  אחרים,  מפעילים  כלפי  וכן  מטעמם,  מהבאים  ומי  היהול  חברת   ,

או  רכושם  בביטוח  הזכויות האחרים") אשר  "בעלי  (יחדיו:  במבה  זכויות אחרים  ובעלי 
כלפי   תחלוף  זכות  על  ויתור  כלל  ידם  על  הערך  קבליות  עבודות  לביטוח  הרכוש  בפרק 

 א יחול לטובת מי שגרם לזק בזדון. המפעיל, ובלבד שהפטור ל
  

פי אישור ביטוחי הקבע  - על המפעיל לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הערכים על 13.6
- של המפעיל, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של שוא הביטוח המבוטח על

 פיהם.  
  

יות האחרים, אשר המפעיל פוטר את המשכיר, חברת היהול והבאים מטעמם וכן בעלי הזכו 13.7
בהסכמי השימוש שלהם או בכל הסכם אחר המקה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות  
במבה כלל פטור מקביל כלפי המפעיל, מאחריות בגין זק לרכוש ואובדן תוצאתי שלמפעיל  

פי הביטוחים שעל המפעיל לערוך בהתאם לאישור ביטוח עבודות  -הזכות לשיפוי בגיו על
ו (או המפעיל  לעיל  כאמור  וספים  רכוש  ביטוחי  וכן  המפעיל  של  הקבע  ביטוחי  אישור 

שלמפעיל הייתה הזכות לשיפוי בגיו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הקובות בפוליסות),  
 אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לזק בזדון.  

  

ידי המשכיר או בידי חברת בתום תקופת ביטוחי הקבע של המפעיל, על המפעיל להפקיד ב 13.8
היהול את אישור ביטוחי הקבע של המפעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה וספת. על המפעיל  
לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של המפעיל במועדים הקובים, מדי תקופת ביטוח  

 וכל עוד הסכם זה בתוקף. 
  

כ 13.9 היהול  לחברת  או  למשכיר  יודיע  המפעיל  שמבטח  פעם  של בכל  הקבע  מביטוחי  מי  י 
אותו   את  לערוך  המפעיל  על  לרעה,  שיוי  בו  לחול  עומד  או  מבוטל  להיות  עומד  המפעיל 
לרעה   או השיוי  הביטול  למועד  עד  ביטוח חדש,  עריכת  אישור  ולהמציא  הביטוח מחדש 

 בביטוח כאמור. 
  

יות  למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבו 13.10
פי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על  -המפעיל על

פי ההסכם גם אם יימעו מן  -המפעיל. על המפעיל לקיים את כל התחייבויות המפעיל על
העסק   פתיחת  או  למבה  כסים  הכסת  במבה,  החזקה  קבלת  עבודות,  ביצוע  המפעיל 

 מועד. במבה בשל אי הצגת האישורים ב
  

-למשכיר ולחברת היהול הזכות (אך לא החובה) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על 13.11
די המפעיל, ועל המפעיל לבצע כל שיוי או תיקון שיידרש על מת להתאימם להתחייבויות  י

הביטוח   אישורי  את  לבדוק  היהול  וחברת  המשכיר  זכות  זה.  בהסכם  כאמור  המפעיל 
ט לעיל, איה מטילה על המשכיר או על חברת היהול או על מי  ולהורות על תיקום כמפור

מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם  
פי האישורים כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע  -ותקפם של הביטוחים הערכים על

 פי דין. - ו עלפי הסכם זה א -מכל חבות שהיא המוטלת על המפעיל על
  

דמי   13.12 לשלם את  ידי המפעיל,  על  הערכות  הביטוח  פוליסות  תאי  למלא אחר  על המפעיל 
הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של המפעיל יחודשו מעת לעת  

 לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת השימוש.  
  

ם אשר יפורסמו (באם יפורסמו) מעת על המפעיל לקיים את הלי/החיות הבטיחות הסבירי 13.13
 לעת על ידי המשכיר או על ידי חברת היהול.  

  

גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הים בבחית דרישה מזערית המוטלת על   13.14
לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין   מפעיל שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של ההמפעיל  
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ו/או על פי דין  מפעיל  בה כדי לשחרר את ה . למפעיל לא  ממלוא החבות על פי הסכם זה 
תהיה כל טעה או דרישה כלפי המשכיר או כלפי חברת היהול או כלפי מי מטעמם, בכל  

 הקשור לגבולות האחריות כאמור. 
  

התחייבות לקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים  על המשכיר וחברת היהול לא חלה כל   13.15
במבה או במבה, ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במבה או במבה בכדי  

התשכ"ז השומרים  חוק  המפעיל.  כלפי  חבות  או  התחייבות  כל  על    1967-ליצור  חל  איו 
 . ההסכם ועל ספחיו

  

  :הסעיפים הבאיםל לכלול את מטעם המפעיל מתחייב המפעיבכל הפוליסות הזכרות   13.16

  :ו/או עיריית תל אביב  חברהו/או ה המפעיל –בפוליסות היו "המבוטח" שם  )1

  ת בת ו/או עובדים של ה"ל. וו/או חברלרבות עובדיה : הכיסוי הביטוחי" לעיין חברה"ה              

בגין ו/או בקשר עם   ההחברה ועובדיאחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות    ביטוח )2
  .ההתקשרותבביצוע   וומי מטעמ  המפעילמעשה או מחדל של 

 האחריות כמעביד   הותוטל עלי   ההחברה היאת    שפות חבות מעבידים מורחב ל  ביטוח  )3
בקשר עם ביצוע   המפעיללזקים בגין תאות עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  

  . ההתקשרות

גין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח ב ,  בפוליסותסכום השתתפות עצמית   )4
  ₪ . 50,000הובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי שגרם לזק האו עובדי / החברהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   )5

  .בזדון

לאחר   )6 אלא  לרעה,  תאיהם  לשוי  ו/או  לביטול  יתים  יהיו  לא   רשתימס הביטוחים 
יום   60, במכתב רשום,  הו/או חברת הביטוח מטעמ  המפעיל "י  עבכתב,    ה לחברה הודע

  .לפחות לפי מועד הביטול ו/או השיוי המבוקש

 .  מבוטל בפוליסות וקיים ככל חריג רשלות רבתי  )7

במלוא השיפוי  המגיע לפי   ה"ביטוח ראשוי", המזכה אות   הן הפוליסות    חברהלגבי ה  )8
זכות   המפעיל הביטוח של    לחברתמבלי שתהיה    ה תאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי

לחוק חוזה הביטוח   59בטל החיוב כאמור בסעיף    ףהחברה להשתתתביעה ממבטחי  

על טעה של ביטוח   יוותרווחברת הביטוח    המפעיל, ולמען הסר ספק  1981  –תשמ"א  
  כפל כלפי ה"ל. 

ף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל היק )9
 . ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

 –מכשירי הרמה, הקמה ופירוק    ,טעיה,  פריקהככל ועבודות המפעיל כוללות עבודות   ) 10
  בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.  היכסו את אחריות ביטוחי המפעיל

הביטוח לבחית   פוליסות   את  להמציא , אך לא חייבת, לדרוש מהמפעיל  תשאיהחברה ר ) 11
  מתחייב לבצע כל שיוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש החברה.   להחברה והמפעי

 מהווה תאי יסודי בהסכם זה.   -אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור  יהמצאת טפס  13.17

 

ת המשכיר או מאחריות חברת היהול  מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מאחריו 13.18
על -על או  זה  הסכם  ובין  -פי  המשכיר  באמצעות  בין  ולקיים,  לערוך  המשכיר  על  דין,  פי 

בהמשך  המפורטים  הביטוחים  את  ההסכם,  של  תוקפו  למשך  היהול,  חברת  באמצעות 
לסעיף זה אצל חברת ביטוח מורשית כדין ביטוח מבה המבה שבבעלות המשכיר בו מצא 

ה על צמודותיו ומערכותיו, במלוא ערך כיום, וכן כל רכוש וסף של המשכיר המצוי  המב
במבה המבה ובסביבתו, בערך כיון, מפי אבדן או זק עקב הסיכוים המקובלים בביטוח  
אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, זקי  

ת, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות,  וזלים והתבקעות ציורו
זק בזדון וכן זקי פריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  
לזק   שגרם  מי  לטובת  יחול  לא  כאמור  הוויתור  אולם  המפעיל,  מטעם  והבאים  המפעיל 

תוספת, שיפור או הרחבה שעשו על ידי או    בזדון. הביטוח כאמור לא יכלול תכולה כלשהי, 
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חברת   או  המשכיר  באמצעות  (שלא  האחרים  הזכויות  בעלי  או  המפעיל  עבור  או  מטעם 
 היהול או מי מטעמם). 

  

למשכיר הזכות לפי שיקול הדעת הבלעדי של המשכיר, לערוך ביטוחים וספים לביטוחים   13.19
 לעיל.  13.18המפורטים בסעיף 

  

לעיל, לא יהיה כדי להוסיף על אחריות המשכיר   13.18בעריכת הביטוחים המפורטים בסעיף   13.20
פי ההסכם -או חברת היהול מעבר לאמור בהסכם זה או כדי לגרוע מאחריות המפעיל על

 להלן).    13.21פי דין (פרט לאמור במפורש בסיפא לסעיף - או על
  

המשכיר פוטר את המפעיל והעובדים מטעם המפעיל מאחריות בגין זק שהמשכיר זכאי   13.21
עללשיפ בגיו  לסעיפים  - וי  בהתאם  לערוך  שעל המשכיר  הביטוחים  אולם    13.18פי  לעיל, 

 פטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לזק בזדון. 
  

 בטחוות . 14

 

ל  כלפי הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ולהבטחת מילוי  לחברהמבלי לפגוע בכל סעד אחר התון  14.1
המפעיל של  זה    התחייבויותיו  הסכם  התחייבויות    דובייחוובמועדן    במלואן ע"פ  למילוי 

זה   לחברה לתשלומים המגיעים    המפעיל הסכם  ע"פ  לעירייה  כלפי    או  חוב אחר  כל  ו/או 
עם חתימת    לחברהימציא    העירייה ו/או כלפי החברה גם אם לא מכוח הסכם זה, המפעיל

  הסכם ותהאא תאי לתקופה שתתחיל עם חתימת הההסכם ערבות בקאית אוטוומית ולל
על פי  ו   או של מי מיחידיו   להלן, הערבות תהיה של המפעיל בלבד  14.6  סעיף ב בתוקף כאמור  
 "). הערבות"  -  (להלן   בלתי פרד הימו אחד ולהסכם זה ומהווה חלק    3כספח  וסח המצורף  

 

) חודשי דמי שימוש  4(  ארבעה, וגובהה יהיה בסכום השווה לתהיה לפקודת החברההערבות   14.2
   מדד הבסיס.ב לעליות (ולעליות בלבד)  צמוד  ערכה כאשרבתוספת מע"מ, 

  

 כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על המפעיל.  14.3

  

ובכלל זה לא ישלם אי אלו מהתשלומים החלים  פר המפעיל את ההסכם, או תאי מתאיו,  ה 14.4
ללא הצורך   רשאית  החברהתהיה  עליו לפי הסכם זה לרבות התשלומים המפורטים לעיל,  

במתן הודעה מוקדמת, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לה במקרה זה לפי הסכם זה  
את  לחלט  החל,  הדין  הבלעדי  ו/או  דעתה  שיקול  לפי  ממה,  חלק  ו/או  מבלי  הערבות   ,

 שהמפעיל יוכל להתגד בדרך כלשהיא.  
  

שחולט 14.5 הערבות  מבלי  -על  סכום  והמוחלט  הגמור  לקייה  יהיה  לעיל  כאמור  החברה  ידי 
שלמפעיל תהיה זכות כלשהי לבוא כלפי החברה בטעות כלשהן בקשר לכך ומבלי שהדבר 

את הערבות   יפגע בזכויות האחרות שיש לחברה לפי הסכם זה וכל דין. היה והחברה תחלט
או חלק ממה ולא תבטל את ההסכם בגין ההפרה, יחזור המפעיל וישלים מיד את הערבות  

  לגובהה הדרש לפי ההסכם.  
  

בכל פעם  והיא תחודש על ידי המפעיל   שת שימוש אחת לפחותהערבות תהיה תקפה למשך  14.6
תוארך   האחרוה בה   לשת השימוש, וזאת עד  (לפחות)  בתום כל שת שימוש לשה וספת 

 שלושה חודשים. ועוד   הערבות בשה

  

המפעיל   14.7 יציג  את  לא  השימוש  תקופת  ו/או  במהלך  הערבות  לחידוש  הבק  התחייבות 
שבה לפקיעתה  להארכת המועדים  של החוזה    ,טרם  ועיקרית  יסודית  יהווה הפרה  הדבר 

תהא רשאית   החברהש הרי  פי הסכם זה וכל דין, - אשר מעבר לכל זכות המוקית לחברה על
כמו כן, מבלי לפגוע בזכותה של החברה להציג את הערבות לפירעון בכל   .לבטל את ההסכם

 עת בגין הפרת ההסכם, תחשב הערבות במצב דברים כזה כעומדת לפירעון מיידי.  

  

המפעיל,   14.8 לידי  תוחזר  הבקאית  השימושלאחר  הערבות  תקופת  ש תום  לאחר   החברה, 
 ו. לפי  וותי וי ייב התח ת מלוא  כאמור בהסכם זה וקיים א   בה שוכעה כי המפעיל פיה את המ
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 שיפוי . 15

 

ק ו/או הוצאה בגין כל סכום ו/או כל דמי ז  החברההמפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את   15.1
בתשלומם ואשר מקורם באחריות המפעיל, עובדיו ו/או שליחיו על    שהיא תשלם או תחויב

ן קיומו של פגם ו/או שמקורן בתשלום שבו דרשה לשאת בגי  פי הדין ו/או על פי הסכם זה 
אליהם האחריות  אשר  התאמה  אי  זה, ו/או  הסכם  הוראות  פי  על  על    ,    . המפעילמוטלת 

תשלם או שתחויב בתשלומו בסעיף זה כולל גם סכום ששולם על פי מכתב   החברההסכום ש
פשרה, פסק דין,    או בעקבות תביעה,ו/  ביהמ"ש  יבעקבות מו"מ מחוץ לכותל   אוו/ דרישה  

   משפט, שכר עדים, מומחים ושכ"ט עו"ד.לרבות הוצאות   פסק בורר

 

בגין כל זק, הפסד או הוצאה שיגרמו לה    החברההמפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את   15.2
במישרין ו/או בעקיפין, בשל דרישה, תביעה או תובעה שתוגש גדה, אזרחית או פלילית,  

ככל שהיא ובעת מאי מילוי או הפרת    או תובעה כאמור,  ביעהובשל הצורך להתגון כגד ת 
   התחייבויות המפעיל ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה. 

  

ש 15.3 ובלבד  לעיל,  כאמור    החברההאמור  כספית  דרישה  ו/או  תביעה  כל  על  למפעיל  תודיע 
 להתגון מפיה על חשבוו והוצאותיו של המפעיל בלבד. הזדמות  ושיתה למפעיל 

  

 פיוי . 16

 

יהיה על  פי הוראות הסכם זה,  -או במועד מוקדם יותר עלעם סיומה של תקופת השימוש   16.1
ו/או קלקול   ו/או שבר  ידיו מהמבה כאשר כל מתקיו פועלים וכל תקלה  המפעיל לסלק 

וסביבתם  וישאיר אתוקו   בב ותם  ו/או חפץ שאיו  ופויים מכל אדם  קיים  עלות  כשהם 
יהוו את קייה של החברה ויוותרו במבה    וספות ביהת  .החברה, להחת דעתה של החברה

ו/או יסולקו מהמבה, על אחריותו ועל חשבוו של המפעיל, ויחולו בעייו זה יתר הוראות  
ל   . לעיל  5.17סעיף   ו/או כל שטח אחר שהועבר  אם יתברר לאחר הפיוי שגרם זק  מבה 

השימוש בתקופת  המפעיל  תוך    לאחריות  המפעיל  ע"י  תוקן  לא  מדרישת    7והזק  ימים 
לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד  החברה אז מבלי  כי  כזה,    לחברה,  (אך לא  במקרה  רשאית 

 . הזקיםהערבות הבקאית לשם תיקון  חייבת) החברה לפעול למימוש 

 

ולתפוס את החזקה הבלעדית בו    בהלמ   סלהיכ  החברההאמור לעיל איו גורע מזכותה של  
המפעיל   ע"י  לפיויו  להמתין  מבלי  ההסכם  פקיעת  עם  מיד  עת,  באותה  בו  שיהא  ובציוד 
כאמור, וכל ההוצאות שתהייה כרוכות בכך תחולה על המפעיל, לרבות הוצאת, הובלת, 

 ואכסון ציוד המפעיל, ככל שותר כזה במקום. 

  
כל זק או אובדן שיגרמו לו  בגין  כלפי המפעיל  אחראית    החברהבביצוע הפיוי לא תהיה  

 כשלוחת המפעיל.  החברה. בביצוע הפעולות ה"ל תפעל ו/או לרכושו  ו/או לציוד שלו

  

ציגי   16.2 יערכו  מהמפעיל  המבה  פיוי  רשימת  הציגים"  -  (להלן  והמפעיל  החברהלפי   ("
במ בתיק  מפעילהאשר    בה ליקויים  זה  חייב  הסכם  להוראות  בהתאם     -  (להלןום 

 ").  פרוטוקול הליקויים"

 

קויים לא יאוחר ממועד  מתחייב בזאת לבצע את כל התיקוים על פי פרוטוקול הלי  מפעילה 16.3
 .  בהפיוי המ

 

(אך לא חייבת) לבצע את    החברה יקוים בעצמו, תהיה רשאית  את הת   מפעיללא ביצע ה 16.4
מי מטעמה, על חשבון  באמצעות  תיקון הליקויים שלפי פרוטוקול הליקויים בעצמה ו/או  

ביצוע התיקוים ובכל ההוצאות הכרוכות בביצועם,   מפעיל, ולחייב את המפעילה בעלות 
ים) המיסים והפיצויים (לרבות הפיצויים המוסכמ ימוש ודמי יהול,דמי השלרבות תשלום 

התיקוים או חלקם   במועד, בגין התקופה שתידרש לביצוע  בהפיוי המ- המגיעים בגין אי
יד הש   החברהי  על  תקופת  תום  וה ימושלאחר  אשר   לחברהישיב    מפעיל,  ההוצאות  את 

 הוציאה במקומו מייד לפי דרישתה הראשוה. 

 

תקופת 16.5 תום  ה  ימושהש  עם  המ  החברה לידי    מפעיל ימסור  מפתחות  כל  לרבות  בהאת   ,
מפתחות דלת הכיסה, דלתות החדרים הפימיים, תיבת הדואר ו/או כל מפתח אחר אשר 

 . החברההיוצא ו/או   מפעילת הקיבל מא
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,  ובכל מקרה שהמפעיל יפר את ההסכם או תאי מתאיוכן  ההסכם יפקע בתום תקופתו,   16.6
החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להודיע למפעיל על גמר ההסכם גם לפי תום תקופתו.  

לפ המפעיל  על  יהיה  האמורים  מהמקרים  אחד  אתהמבה  את  ות  בכל  החזקה    ולמסור 
 ימים ממועד ההודעה כאמור. 10בתוך  לחברההייחודית בו 

  

אחד מהמקרים הבאים תהיה    מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, הרי בכל 16.7
החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות שוא חוזה זה, ולדרוש את הפיוי  

 המיידי של המבה על ידי המפעיל: 
  

מ  16.7.1 למעלה  יפגר  המפעיל  לפי    7  -אם  לחברה  שיגיע  כלשהו  סכום  בפירעון  ימים 
שמסרה לו  ימים מיום    7הוראות חוזה זה ובתאי שהמפעיל לא תיקן ההפרה תוך 

ביד או שלחה לו בדואר רשום דרישה לתשלום אותו סכום, וזאת מבלי לפגוע בכל  
 סעד אחר עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין. 

  

אם ייתן צו פירוק ו/או צו כיוס כסים ו/או צו הקפאת הליכים כגד המפעיל ו/או   16.7.2
ומהל (זמי או קבוע)  כסיו ו/או ימוה כוס כסים (זמי או קבוע) או כוס כסים  

או אמן או מפרק זמי ו/או קבוע ו/או מהל מיוחד לעסקי ו/או רכוש המפעיל או  
 ימים מיום המיוי כאמור.   90חלק מהם והמיוי לא בוטל תוך 

  

לגבי כסי   16.7.3 לפועל  יוטל עיקול על כסי המפעיל, או אם תעשה פעולת הוצאה  אם 
התחייבו  מלקיים  מהמפעיל  המועים  יופסקו  המפעיל  ולא  זה  חוזה  עפ"י  יותיו 

יוסרו לחלוטין, תוך   יום מתאריך הטלת העיקול או מתאריך    90לחלוטין או לא 
 עשיית פעולת ההוצאה לפועל האמורה, לפי העיין. 

  

גילה   16.7.4 לא  כי  או  כוה  איה  המפעיל  של  כלשהי  מהותית  הצהרה  כי  יתברר  אם 
לה  כדי  בה  שהיה  עובדה  זה  חוזה  לפי חתימת  החלטת החברה  לחברה  על  שפיע 

 לחתום על חוזה זה. 
  

ו/או הפסיק   16.7.5 כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה  של החברה  דעתה  הוכח להחת 
 יום ומעלה.   90פעילותו במבה, לתקופה רצופה של  

  

בכל מקרה של שיוי בהרכב בעלי המיות של המפעיל ו/או במקרה של שיוי מהותי   16.7.6
 החברה מראש ובכתב.  , ללא הסכמתבההלת התאגיד של המפעיל 

  

ימים    7בכל מקרה בו יפר המפעיל חוזה זה הפרה יסודית וההפרה לא תוקה תוך   16.7.7
   מיום קבלת דרישה בכתב לתיקוה.

  

ההפרה  בכל מקרה שהמפעיל הפר את החוזה הפרה שאיה יסודית ולא תיקן את   16.7.8
 אף שחלף המועד אותו קצבה לו החברה לשם תיקון כאמור.

  

פיה   16.8 ה לא  את  רשאית    מבההמפעיל  לעיל  פי    החברהכאמור  על  בזכותה  שימוש  לעשות 
 שלעיל.  116.סעיף בהאמור 

  

פיויו של המפעיל על פי סעיף   16.9 ומוסכם בזאת כי  יפגע בהתחייבותו    16.1מובהר  לעיל לא 
תקופת השימוש ו/או תקופת  מלוא  עבור  ודמי היהול  את מלוא דמי השימוש    לחברהלשלם  

בגין התקופה שלאחר ביטול רשות  ודמי היהול  , ודמי השימוש ןלפי העיי  השימוש הוספת
 הובעים מהפרת ההסכם על ידי המפעיל.  החברההשימוש יזקפו על חשבון זקי 

  

 סעדים . 17

 

אחר    , ועל פי כל הסכםתעמוד הזכות לקיזוז סכומים המגיעים לה על פי הסכם זה  לחברה 17.1
  או מי מיחידיו. ו/ביה לבין המפעיל  

 

 הזכות לקיזוז בכל הקשור להסכם.   על במפורש ובלתי חוזר  המפעיל מוותר 17.2
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והמוס 17.3 ע"י הצדדים שיגרם לחברההזק המוערך  פיוי    כם מראש  אי    המבהבמקרה של 
הוא סכום בשקלים חדשים השווה לדמי השימוש    ו/או כל דין  במועד כאמור בהסכם זה

ד הבסיס לכל יום של פיגור בפיוי,  צמוד לעליות במד   4כפול    365השתיים באותה עת חלקי  
"). מוסכם כי במידה ויאחר  הפיצוי היומי המוסכם בגין אי פיוי"  -בתוספת מע"מ (להלן  

זה ו/או כל דין, ישלם   המזמין בפיוי המבה לאחר שדרש לעשות כן בכתב על פי הסכם
בהם  אשר  הימים  מספר  כפול  פיוי  אי  בגין  המוסכם  היומי  הפיצוי  את  לחברה  המזמין 
התעכב הפיוי, וזאת בתוספת לתשלום דמי השימוש עבור התקופה שבה המבה לא פוה  
או בתוספת לתשלום דמי שימוש ראויים שיהיו שווים לחלק היחסי של דמי השימוש במידה  

לפי   לחברהוזאת בוסף לכל סעד אחר השמור   י הוא לאחר תום תקופת השימוש,ואי הפיו
מוסכם    . ואף אם יוכח כי לא גרם זק בפועל  ההסכם והדין, וללא כל צורך בהוכחת זק 

זה הוא לא קס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים   פיצוי  במפורש כי סכום
 בפיוי המבה.   תוצאה מאיחור כ לחברהזה כזק שצפוי להיגרם  הסכםל

  

לפי הסכם זה ו/או כל דין, ובוסף    לחברהמבלי לגרוע מן האמור ומכל סעד אחר המוקה   17.4
כמפורט    מל להם, מוסכם כי בגין כל הפרה כל הפרה של והלי ההתהגות וההתהלות ב

ש  6בספח   כפי  ו/או  לעת,    החברהלעיל  למפעיל מעת  יורו  מי מטעמה  תהא    החברהו/או 
₪    1,000זכאית לפיצוי מוסכם ללא הוכחת זק ואף אם יוכח כי לא גרם זק בפועל של  

בכל מקרה שבו הפרה כאמור לא תתוקן תוך פרק זמן של שלוש  כולל מע"מ לכל הפרה.  
מ  כך  על  הודעה  למפעיל  שיתה  מעל    החברה שעות מעת  הפר  המפעיל  שבו  במקרה  ו/או 

יעמוד הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף זה על סכום  לשלוש פעמים איזו מההלים האמורים,  
מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה הוא לא קס משום ₪ כולל מע"מ לכל הפרה.    2,500של  

להיגרם   שצפוי  כזק  זה  להסכם  הצדדים  על  המוסכם  הסכום  אלא  שהוא,    לחברהסוג 
 .  מלכתוצאה מהפרת והלי ההתהלות וההתהלות ב 

  

במקרה של אי פיוי במועד כאמור    החברה מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקית לה, זכאית   17.5
למ   16  סעיףב להיכס  ללא    בהלעיל  בפועל  שבו  ובציוד  בו  הייחודית  החזקה  את  וליטול 

וזאת ללא צורך   מבה הודעה מוקדמת, או למוע מהמפעיל או שליחיו או עובדיו להיכס ל
של יו"ר ההוצאה לפועל, ולממש כל בטוחה. בכל הפעולות ה"ל  בפס"ד של ביהמ"ש או בצו  

כשלוחת המפעיל ועל אחריותו הבלעדית של המפעיל בלי שתהיה אחראית    החברהתפעל  
לפצות את המפעיל אם ייגרם לו זק כלשהו מפעולה כזו, וחתימת המפעיל על הסכם זה 

   לפעול כאמור בסעיף זה. לחברהמהווה הרשאה בלתי חוזרת שלו 

  

על פי כל דין, או לגרוע מכל חבות    לחברהאין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מהזכויות שיש   17.6
 המוטלת על המפעיל לפי הסכם זה וכל דין. 

  

 העברת זכויות ו/או התחייבויות . 18

 

פי הסכם זה - על  ו/או התחייבויותיו   להמחות את זכויותיו להעביר ו/או  מתחייב לא    המפעיל 18.1
, לא למסור, לא במבה ו/או בחלק ממו לזולתויר את השימוש וכן לא להעב  ן,או חלק ןכול

להשכיר את לא  כל חלק ממו  המבה  להעביר,  בשימוש  ו/או  זולתו  לא לשתף את  ו/או  , 
, ולא להעיק לזולתו כל זיקת האה או זכות  ממובחלק  מהמבה ו/או  בהאה    אוו/בתפעול  
כל אלה בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן לא למשכן    -  ממואו בחלק  מבה ו/שהיא ב

אלא אם ולאחר קבלת אישור  ,  פי הסכם זה- את זכויותיו עלו/או לשעבד בכל דרך אחרת  
ולחברה תהיה את האופציה ושיקול הדעת הבלעדי לאשר או    מראש ובכתב מאת החברה

ו/או זהות בעלי    מוסכם במפורש, כי זהות המחה  –. למען הסר כל ספק  לדחות את הבקשה
ו/או האחות שלו ו/או הבת  ו/או זהות חברות האם  ו/או זהות מהליו  , איתותו  מיותיו 

אופי העסק שהוא מעויין להפעיל במבה ו/או שעות הפתיחה שהוא מעוין בהם  הכלכלית,
יסיוו הרלווטי בתחום    ו/או השפעת העסק המוצע על שאר העסקים בסביבת המבה ו/או 

  ,מחה והעסקי המכרזים   או/ יסיון קודם של החברה עם הוספות שמקורן בדי מגבלות
(לרבות אפשרות להקצאת המבה לצד שלישי שלא באמצעות מכרז פומבי) ו/או התקיימות  

בסעיף  הת הקובים  ו/או    18.3אים  למבה  הספציפיים  וספים  רלווטיים  תאים  ו/או 
 בקשה להמחאה כאמור.   להלן, יהוו טעמים סבירים לדחיית  לעבר

 

החלפה ו/או  מקרה של  כל  יחול גם ב  לעיל  18.1מקום שהמפעיל הוא תאגיד, האמור בסעיף   18.2
התאגיד לצד ג' ו/או העברה ו/או העקה של    מיותו/או הקיית זכות ב  ה ו/או הקצאההעבר

 השליטה בתאגיד לצד ג' בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין.
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החברה תחליט בבקשה של המפעיל להעברת זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה לצד  18.3
בשום לעיל לפי שיקול דעתה הגמור והבלעדי. ואולם, החברה לא תיתן    18.1ג' כאמור בסעיף  

מקרה את הסכמתה להעברת הזכויות ו/או ההתחייבויות כאמור לצד ג', אלא אם ולאחר  
 , ואלה הם:  כל התאים הבאים יחדשיתקיימו 

  

בכתב  בהחברה התקבלה   18.3.1 ידי  בקשה  על  פרטים    הכוללת  והעבר,  המפעיל   חתומה 
 . העברולגבי זהות  ו/או ההתחייבויות לגבי העברת הזכויות ומדויקים מלאים

  
התחייבותו לקחת על עצמו את כל זכויותיו  על הבקשה  לכלול הצהרה של העבר על  

 ו/או התחייבויותיו ו/או חובותיו של המפעיל כלפי החברה על פי ההסכם ו/או בכלל.     

 

גם (אך לא  העבר מילא אחר כל התאים והדרישות בהתאם להסכם זה, ובכלל זה   18.3.2
  החברה ו  מים המגיעים ממו והמצאת הביטחוות הדרשים לפיו רק) הסדרת התשלו

 טחוות שדרשו מהמפעיל.י תהיה רשאית לדרוש בטחוות וספים מהעבר מעבר לב 
  

(ארבעים ותשעה    49%על העברה כאמור שם של עד    גם  יחול  18.3- ו  18.2אמור בסעיפים  ה 18.4
מהזכויות ההתחייבויות  אחוזים)  על    ו/או  ו/או  זה  הסכם  לפי  המפעיל  ו/או  של  החלפה 

הקצאההעבר ו/או  עד    ה  של  זכויות  הקיית  ותשעה  49%ו/או  מההון    (ארבעים  אחוזים) 
 .  המוקצה והפרע במפעיל במקרה שמדובר בתאגיד

  

  - לעיל    18.4-ו  18.3,  18.2,  18.1כי לצורך העברה כאמור בסעיפים    יובהר, למען הסר ספק, 18.5
גם השכרת משה ו/או העקת זכות שימוש אחרת מכל מין וסוג שהוא מטעם המפעיל ובכלל  
לתקופה קצובה ובכלל, בתמורה או ללא תמורה, במשמע, והאמור בסעיפים הזכרים יחול  

 , בשיויים המחויבים ובהתאמה. גם במקרים כאלה

 

מי שהם   -ובמקרה של תאגיד  ,  המפעיל מתחייב ומצהיר כי הוא בלבדמבלי לגרוע מהאמור,   18.6
או השותפים בו  בלבד  הבעלים הרשומים של המיות שבהון המיות המוקצה והפרע שלו  

בהסכם זה עבור עצמם   החברה, וכי הם מתקשרים עם  להסכם זה  9הים כמפורט בספח  
זה  וכי  בין במישרין ובין בעקיפין,    כלל) עבור מישהו אחר,בלבד, ובשום אופן לא (גם או ב

 לכל אורך תקופת השימוש ועד לסיומה. יהיה מצב הדברים

  
כל שיוי בתיאור העומדים מאחורי המפעיל וחלוקת האחזקות בו לעומת המפורט בספח  

  יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.   החברהלהסכם זה, ללא אישור מראש ובכתב של  9
  

 תאים יסודיים  . 19

 

כל אחד מהתאים, ההתחייבויות וההצהרות שבסעיפים הבאים ייחשבו כתאים עיקריים   19.1
 , 14  ,13,  12  ,10  ,9,  7  ,5  ,3  ,2והתחייבויות יסודיות בהסכם: המבוא להסכם, וכן סעיפים  

 ם).  משה שלהה  כל סעיפי ו ( 18- , ו17,  16, 15

 

לעיל, או    19.1הפרתם או אי קיומם של אותם תאים, התחייבויות והצהרות כאמור בסעיף   19.2
(תרופות    לצורך חוק החוזים  הפרת או אי קיום אחד או יותר מהם, ייחשבו כהפרות יסודיות 

 . 1970-), תשל"אחוזהבשל הפרת  

  

 העדר יחסי עובד מעביד  . 20

 

לבין מי מטעמו   החברהמפעיל או בין לבין ה החברהמוצהר בזה כי הסכם זה איו יוצר בין  20.1
ושום דבר האמור   יחסים כאלה  ליצירת  וכי הצדדים אים מתכווים  ומעביד  עובד  יחסי 

 לא יתפרש כיוצר אותם. בהסכם זה

 

לחברה    עבור כל זק, הוצאה והפסד שיגרמוהמפעיל ישפה ויפצה באופן מידי את החברה   20.2
המפעיל  מעביד בין עובדי    קיום יחסי עובדדבר  בגין כל תביעה ו/או טעה ו/או דרישה שהיא ב

  ו/או מי הפועלים מטעמו לבין החברה.
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 שיויים בהסכם  . 21

 

לשם מיעת  ממצה את כל ההסכמות שעשו בין הצדדים בטרם חתימתו ועם זאת,  זה  הסכם   21.1
הצעה,  התבטאות,  אמירה,  כל  כי  מראש  ומתים  הצדדים  קובעים  הבות,  ואי  ספקות 

הסכמה  ,  או דיבור בכל צורה ואופן לרבות כל ויתור, אורכה  מצג, התהגות,  הסכמה, פיה
, לא יהיה בהם כדי לשות תאי  ואי מימוש של זכות המוקית לצד מהצדדים להסכם  לשיוי

במשך  אחרת  הצדדים  הגו  אפילו  וזאת  מהתחייבויותיו,  התחייבות  או  ההסכם,  מתאי 
 ה בדבר שיאיו, או בדברתקופה כלשהי. לא תשמע שום טעתוספת לו,    וי בהסכם או בת

ידי הצדדים -או מתן אורכה או הסכמה, אלא אם כן עשה הדבר במפורש ובכתב וחתם על 
 להסכם.  

  

 שוות . 22

 

 המפעיל לא יהיה רשאי לרשום את זכויותיו על פי הסכם זה בלשכת רישום המקרקעין.  22.1
  

לבדוק  בכל עת, כדי    מבה להיכס לכל מקום ב  החברההמפעיל יאפשר למהל ו/או לציג   22.2
 החברהאם הוא ממלא ומקיים את הוראות ההסכם. כמו כן מתחייב המפעיל להציג בפי  

במסגרת ביקורת שתערוך    החברהידי  - בלה שידרשו עלכל מסמך, חשבון, חשבוות ו/או ק
 כאמור. 

  

החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה במבה לצד ג' ובלבד שזכויות המפעיל לפי הסכם  22.3
 זה לא תיפגעה. 

 

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הובע והקשור להסכם זה תהא תוה לבית   22.4
 אביב.- העיין במחוז תלהמשפט המוסמך לדון בה מבחית  

  

וכל הודעה שתישלח מצד אחד  להסכם זה  מעי הצדדים לצורך הסכם זה הם אלה שבמבוא   22.5
  שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.  72תחשב כאילו הגיעה לתעודתה  למשהו 

  
  

  :באמצעות מורשי חתימה ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  

 _______________   _______________________  
  המפעיל   החברה 

  
  ערבות כתב

 

  
טלפון    ,......................... ברחוב  הוא  הקבוע  שמעי   ........................ ת"ז   ........................ הח"מ,  או 

ו ת"ז  -....................,   ..................................................... ברחוב  הוא  הקבוע  שמעי   ,..................... ,..
, שיו יחד וכל אחד מאתו לחוד, ערבים בזאת הדדית ערבות בלתי חוזרת ובלתי יתת  טלפון ....................

  , לפי הסכם זה.  לביטול ו/או לשיוי מכל סיבה שהיא למילוי כל התחייבויות חברת __________________
  

הסכם  במילוי ההתחייבויות לפי    החברה ערבותו זו לא תפקע בשל מתן ארכה ו/או החה ו/או הקלה מצד  
על זכויותיה לפיו ו/או לפי ההסכם ו/או לפי הדין החל על    החברהזה ו/או בשל ויתור מלא ו/או חלקי מצד  

  העיין. 
  

,  1967- מוגים כהגדרת מוחים אלו בחוק הערבות, תשכ"זאו מצהירים כי איו ערבים יחידים ו/או ערבים  
  לא יחולו על ערבותו זו.    1967-לחוק הערבות, תשכ"ז  8-ו  6, 5וכי סעיפים 

  
  :2022ולראיה באו על החתום, היום .................. 

  
  
  

 ______________________  ______________________ 
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  אישור עו"ד
  

בזאת כי החתומים על הסכם זה מטעמו   של המפעיל מאשר יועצה המשפטי, ______________אי הח"מ  
מוסמכים לחייב אותו כדין ומוסמכים לחתום על הסכם זה. כמו כן, אי מאשר את חתימת הערבים דלעיל  

  שאף הם חתמו על כתב הערבות דלעיל בפי. 
    

  ___________, עו"ד 
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  ₪   1,000,000עבודות עד  –וסח אישור על קיום ביטוחים  - 'XXXספח 
  

הפקת    ביטוח עבודות קבליות / בהקמה   - אישור קיום ביטוחים  :  האישורתאריך 
___________________   

רט באישור זה איו כולל את כל תאי הפוליסה וחריגיה.  , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפובתוקף  פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה  א
באישור זה  במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאייחד עם זאת, 

  מיטיב עם מבקש האישור. 

/ כתובת   כס המבוטחמען ה  המבוטח  מבקש האישור
  ביצוע העבודות 

  מעמד מבקש האישור 

אביב חברה לפיתוח  - אתרים בחוף תל 
אביב יפו בע"מ  - אתרי תיירות בתל 

ו/או  ו/או אוצר מפעלי ים בע"מ  
  החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ 

עיריית תל אביב ו/או מנהל  ו/או  
ו/או   ")החברה(להלן: "  מקרקעי ישראל 

    ועובדים של ה"ל  חברות בות

  הקבלן:שם 
  

עבודות הקמה, שיפוץ, התאמה  
 __________________ של _

במושכר ו/או במקרקעין מבים  
בצפון מל    27מבה    הממוקמים ב

  תל אביב.

   מזמית העבודות☐ 

    החברה המהלת☐

  בעלי הכס ☒

  אחר _________ ☐

  ת.ז./ח.פ  
520028721  

    ת.ז./ח.פ.

  מען 
 תל אביב  21הארבעה רחוב 

      מען 

  יםכיסוי
  סה ליפרקי הפו

חלוקה לפי 
גבולות  

אחריות או  
  סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה 

 וסח
 ומהדורת
  פוליסה 

תאריך  
  תחילה 

  תאריך סיום 
קופת  ת(כולל 
  ום ) י 30הרצה 

למקרה   האחריות גבול
 שווי/  ביטוח סכום /ולתקופה

  העבודה 

 וביטול  בתוקף וספים כיסויים
  חריגים 

  ' ד לספח בהתאם כיסוי קוד לציין  יש
  מטבע   ום סכ

כל הסיכוים  
עבודות  
  קבליות 

  ביט   
_______    

ויתור על תחלוף לטובת מבקש    309  ₪  ____________     
  האישור  

  כיסוי בגין זקי טבע 313
  כיסוי גיבה פריצה ושוד  314
  כיסוי רעידת אדמה  316
  מבקש האישור מבוטח וסף   318
  ראשויות  328
  ש  מבק –מוטב לתגמולי הביטוח  324

  האישור          

  מסכום הביטוח   10%          עובדים  עליו רכוש 
  ₪   00,0003מיי' 

 ₪  

  מסכום הביטוח   10%          סמוך  רכוש 
  ₪   00,0003מיי' 

 ₪  

  מסכום הביטוח   10%          הריסות פיוי
  ₪   00,0003מיי' 

 ₪  

  ביט     צד ג'
 _______  

    4,000,0000   ₪  
  

  אחריות צולבת.  302
307 י קבלה  משים וקבל  
  ויתור על תחלוף לטובת מבקש    309

  האישור           
כתוצאה משימוש   כיסוי זק שגרם 312

    בצמ"ה
  תביעות המל"ל  315
  מבקש האישור מבוטח וסף   318
  מבקש האישור מוגדר כצד ג'   322
  ראשויות  328
  רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג   329

ריות  אח
  מעבידים 

  ביט   
 _______  

    20,000,000   ₪  
  

  הרחב שיפוי   304
  קבלים וקבלי משה   307
  ויתור על תיחלוף מבקש האישור  309
  מבוטח וסף היה ויחשב כמעבידם 319
  ראשויות  328

  : ג' פח ת מתוך הרשימה המפורטת בס(בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירו :פירוט השירותים

  ( בייה )/ עבודות קבליות גדולות  007
  ( עבודות חשמל / איטום / איסטלציה) 053
  שיפוצים  065

  ביטול/שיוי הפוליסה* 

שיוי או  בדבר ה האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שיוי
  הביטול. 

  אישורחתימת ה

  : טחהמב

  



  ב'  2ספח

  : הפקת האישורתאריך    אישור קיום ביטוחים  

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה   
במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים  המפורט באישור זה איו כולל את כל תאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

באישור זה לבין התאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה  
  מיטיב עם מבקש האישור. 

  המבוטח מעמד  מבוטחה  מעמד מבקש האישור   האישור מבקש

אביב חברה  - אתרים בחוף תל 
אביב  - לפיתוח אתרי תיירות בתל 

יפו בע"מ ו/או אוצר מפעלי ים  
בע"מ ו/או החברה לפיתוח יפו  
העתיקה בע"מ ו/או עיריית תל  
   אביב ו/או מנהל מקרקעי ישראל 

(להלן: "החברה") ו/או חברות בות 
  ועובדים של ה"ל 

  משכיר ☒

  חברת יהול ☐
  
  
  

אחר ☐
 _______ _____  

  שם
  
  

  

  השוכר / הזכיין ☐

  אחר: בר רשות שימוש☒
  
  

  במבה שימוש   רשות בגיןאחר: ☒
בצפון מל   27מבה הממוקמים ב ובכס

לפעילות של   תל אביב
________ ו/או  _______________

  ת.ז./ח.פ.   לוות  פעילויות
520028721  

  ת.ז./ח.פ. 
  

  מען

  תל אביב  21הארבעה רחוב 

  מען
  

 

  כיסויים

  סוג הביטוח 
  

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
  ביטוח

מספר  
  הפוליסה 

וסח 
  ומהדורת
  הפוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום

גבול האחריות/ סכום  
  ביטוח

 כיסויים וספים בתוקף וביטול חריגים  
  לציין קוד כיסוי בהתאם לספח ד'  יש

  מטבע   סכום 

ביט      צד ג'
 ______  

  אחריות צולבת   302  ₪   4,000,000    
  הרחב שיפוי  304
  משה   קבלים וקבלי 307
  האישור  לטובת מבקש  ויתור על תחלוף  309
  תביעות המל"ל  315
  מבוטח וסף מבקש האישור  318
  ראשויות  328
    יחשב כצד גרכוש מבקש האישור  329

אחריות 
  מעבידים

  

ביט    
 ______  

  הרחב שיפוי  304  ₪        20,000,000    
  מבקש האישור   תחלוף ויתור על  309
  מבוטח וסף היה ויחשב כמעבידם  319
  ראשויות  328

  ביטוח רכוש
  

  ציוד ותכולה ☒

  תוצאתי א. ☒
  

ביט        
______    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 -אובדן תוצאתי
  חודשים  12

 ₪  
  
  

  האישור    לטובת מבקשויתור על תחלוף  309
  כיסוי אובדן תוצאתי  311
  מבוטח וסף מבקש האישור  318
  ראשויות  328

  : *)ג'בספח  מתוך הרשימה המפורטת  השירות(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 
 שכירויות והשכרות  096

  ביטול/שיוי הפוליסה * 
בדבר   האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר  יום  30ייכס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שיוי

  השיוי או הביטול. 
  חתימת האישור

  המבטח:

  



 

 

     3ספח 
  

  ....../2022מס' להסכם  ערבות 
  

  יומצא ע"י הזוכה במכרז. ערבות זו איה ערבות המכרז!!!
  

  לכבוד 
  בע"מ  יפו - חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א- אתרים בחוף ת"א

  21רח' הארבעה 
  אביב -תל

    
,.תאריך:                  א.ג ..................  

  
  ....... ................ערבות בקאית מס' הדון: 

  
עד    .1 סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  של  ום  לסכאו   .................... כולל 

חדשים)   שקלים  הערבות"  -(להלן  (...............................  מאת סכום  שתדרשו   ,("
"  "הערב"  (להלן:  ................................ להפעלה    הסכםלקיום  בקשר    ), "החייבאו 

    .מל ת"אב  צפון המלמתחם וי ב המצ 27' במבה מס 2יחידה מס' ל  ויהו
    
לפעם   שהוא מתפרסם מפעם  כפי  לצרכן  למדד המחירים  צמוד  יהיה  ע"י    סכום הערבות 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: 
  

לע היסודי"  זו,י "המדד  ערבות  חוד  ין  מדד  ב  2022  מרץ ש  יהא   לחודש   15-שהתפרסם 
  ).זה  מועדך לסמוב אושלאחריו (

  
ה וקודם לקבלת  דרישתכם י "המדד החדש" לעין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרו  

  על פי ערבות זו. 
  

 ין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  יהפרשי הצמדה לע
 ש חדה   לת ההפרש בין המדדהסכום השווה למכפ  - הפרשי ההצמדה    יו המדד היסודי, יה 

ה  בסכויסוד למדד  הדרישהי  מהמדד ם  מוך  יהיה  המדד  אם  היסודי.  במדד  מחולק   ,
הפרשי   כל  ללא  הערבות,  לסכום  עד  בדרישתכם  הקוב  הסכום  את  לכם  שלם  היסודי, 

  הצמדה. 
  

התקבל דרישתכם ריך  עשר ימים מתאחמישה לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מ  .2
לעיל המפורטת  כתובתו  לפי  ידיו  שלםעל  או  ובלבד   ,  בדרישה  הקוב  סכום  כל  לכם 

דה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח  שלא יעלה על סכום הערבות  בתוספת הפרשי הצמ
  את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב. 

  
היה  (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה ת  2023  דצמברלחודש  31ישאר בתוקפה עד ערבות זו ת  .3

  וטלת. מב בטלה ו
  
ה"ל.   .4 מהתאריך  יאוחר  לא  בכתב  ידיו  על  להתקבל  צריכה  זו  ערבות  פי  על  דרישה    כל 

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבק באמצעות פקסימיליה,  
  ה בהתאם לערבות זו. ו לא תיחשב כדרישטלקס או מברק ודרישה כז

  
ערבותו זאת היא  לעיל,    4בכפוף לאמור בסעיף    ה.רה או להסבערבות זו איה יתת להעב  .5

בדרך  לבטלה  זכאים  היה  ולא  פיה  על  לפעול  מתחייבים  או  תלויה,  ובלתי  מוחלטת 
 כלשהיא. 

  
  בכבוד רב, 

  
  בק ......................... בע"מ

  .. (מס' ........) ................סיף ......
  
  



  
 

  18/2022מס' דו שלבי מכרז פומבי 

   מטרת השימוש -  5ספח 

  השימוש המוצע (יתן לפרט כאן ו/או להוסיף דפ/י הסבר) 

  

  

  *למסמך זה יש לצרף גם תוכית/תשריט עקרוית ו/או תוכית ראשוית של העסק המוצע. 

  אישור 

הש הם  לעיל  המפורט/ים  השימוש/ים  כי  בזה  מאשר  מטה  החתום  האי  עימוש/ים  ידי  - למוצע/ים 
  במסגרת הצעתו במכרז זה.

  ולראיה באו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: ......................... (תאריך):

  

              _____________________  

                               חתימהחותמת +             

  המציע  אישור חתימות 
  

עו" הח"מ,  חתימ  ...........מ"ר    ............................ד  אי  את  שלתמאשר    ..............................   ה 
  .................... ה ח"פ/אחר  ה"ה    וז  צעהעל  שלה  החתימה  מורשי  באמצעות    ........................ שעשתה 

  חתמו על הצעה זו בפי. אשר  ...................,.....ת"ז  ..................................-ו  ...................ת"ז 

  : ...................... ולראיה באתי על החתום היום 

 ________________  

  עו"ד  .....................,
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  .... /....להסכם  ...'ספח 
  

  אביב - והל התהגות והתהלות במל תל
  

המפעיל מתחייב בזאת למלא אחר החיותיה של  החברה, כפי שתיתה מעת לעת, בוגע   .1
 לוהלי ההתהגות בתחום המל.

 לעיל, להלן רשימת החיות על פיהן יהג המפעיל: 1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .2

אחר הוראות החברה שיתות מעת לעת לצורך שמירה ואחזקה של  המפעיל ימלא   .2.1
וייתו. מודגש, כי האמור לא מחייב את החברה לתת הוראות   המבה, אם וככל 
הוראות   שיתו  מבלי  גם  המבה  את  ולתחזק  לשמור  המפעיל  וחובת  כאמור 

  כאמור.  

ו .2.2 החברה  להחיות  בהתאם  המבה  של  החיצוית  הראות  על  ישמור  בכלל  השוכר 
 ידי החברה.  -זה, יצבע את חזיתות המבה ככל ויידרש על 

 לא יועמדו פחי אשפה מחוץ לשטח המבה.  .2.3

 מחוץ לשטח המבה.   של ציוד ןלא תבוצעה פעולות שטיפה ויקיו  .2.4

 .  מחוץ למבה אלא באישור החברה לא יוצבו מחסומים וחסמים  .2.5

יוצב .2.6 כלשהוא  לא  למבה  ציוד  בלבד  מחוץ  שמשיות,  כיסאות  ,שולחות  ולדוגמא   ,
 לן. לה  3.3אלא בהתאם להוראות סעיף  מאווררים

 לא יימכרו מוצרים מחוץ לפים המבה.  .2.7

 לא יוצבו רמקולים מחוץ לפים המבה.  .2.8

   .לא יבוצעו שיויים במעטפת המבה .2.9

מעת    לעסקים תבוצע בהתאם ללוח זמים וההלים שתקבע החברהכיסת ספקים   . 2.10
 .  לעת

 מחוץ לשטח המבה.  ןהיקיו  המפעיל יקפיד על שמירת . 2.11

 המפעיל לא ישה כל קו תשתית שהוא מחוץ לשטח המבה.  . 2.12

בהתאם להחיות שיקבל מאת    ןהמפעיל ישתמש במכלי אשפה קיימים לצרכי יקיו  . 2.13
 החברה, ובין השאר: 

 אין להשאיר אשפה מחוץ למכלים.   . 2.13.1

 יש לאסוף שיירי אשפה מהרצפה. . 2.13.2

 . יש לזרוק אשפה לפחי הזבל אך ורק בשקיות . 2.13.3

 יש לבצע הפרדת אשפה לפי החיות החברה.  . 2.13.4

 יש לשטח קרטוים בחדרי הקרטון.  . 2.13.5
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ו/או   . 2.14 למבה  מחוץ  לזרוק  הטמויםאין  האשפה  שלא    במיכלי  ו/או  ישן  ריהוט 
שלא    אשפהבשימוש (כולל מוצרי חשמל) ו/או פסולת ביין ו/או שיפוצים ו/או כל  

י של המפורט בסעיף קטן  יתן להכיס למיכלי האשפה הטמוים משום גודלם. פיו 
 ידי המפעיל לאתר פיוי מורשה על חשבון המפעיל.  -זה יתבצע על

 : מטעם החברה אישורעייים וספים הדורשים  .3

חוץ)   .3.1 שטח  (כולל  המושכר  בשטח  שהוא  סוג  מכל  התקות  ו/או  שיפוצים  ביצוע 
העבודות   את  מבצע  אשר  לקבלן  ביטוח  ולעריכת  מראש  החברה  לאישור  כפופות 

 ם להחיות החברה. בהתא

כל בית עסק מחויב לקבל אישור מוקדם ובכתב מאת החברה לעיצובו החיצוי. כל   .3.2
בקשת עסק לעיצוב חיצוי תועבר להחברה באמצעות טופס בקשה חתום ע"י מהל  

 על טופס האישור יחתום תחילה אדריכל החברה ולאחר מכן מהל המל.   המל.

מחויב  .3.3 יהיה  וכסאות  שולחות  לעסק  מחוץ  להוציא  מעוין  שיהיה  עסק  בית    כל 
לקבל את אישורה המוקדם בכתב של החברה לכך, אשר תוכל להסכים לבקשה או  
לסרב לה, או להתותה בתאים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הוצאת שולחות  

ל העירייה, וכן  וכסאות כאמור תהיה מותית גם בקבלת אישורה המוקדם לכך ש
 תשלום אגרה מתאימה (אם תחליט העירייה כי יש צורך בכך). 

יובאו לאישור החברה לפי רכישתו. יאושרו רק    –ריהוט ישיבה חיצוי ושמשיות   .3.4
או   עץ  שלד  עם  מרובעות  לבות  ושמשיות  איכותי,  חיצוי  לשימוש  הבוי  ריהוט 

 אלומייום שיעמדו בסטדרטים שתקבע החברה.  

יות .3.5 או  לא  חשמל  קופסאות  כל  גם  כמו  סוג,  מכל  חיצויים  תאורה  גופי  כל  רו 
 חיבורים שוים מחוץ למבה.

אישור   .3.6 ללא  המבה  של  החיצויים  הקירות  על  שהוא  שלט  כל  יתקין  לא  המפעיל 
מראש ובכתב מהחברה ומהרשויות הרלווטיות, והכל בהתאם להחיות האדריכל  

קום השלט ולרבות והל השילוט המצורף  מטעם החברה לגבי סוג, צורת, גודל ומי
 להסכם השימוש. 

וכד'   .3.7 החלון  ע"ג  שילוט   / העסק  חלוות  על  שקופים    –מדבקות  יוותרו  החלוות 
 בעקרון. לא יותרו מדבקות מלאות או מדבקות עם כיתוב כלשהו. 

 .   החברה. בהתאם להוראותיבוצע   –הפרדה בין השטח המוצמד לשטח הציבורי  .3.8

 כלשהיא על גג המבה ללא קבלת אישור החברה. לא תתבצע פעולה  .3.9

אלו   -הפרות   .4 ו/או  לעיל  המפורטות  ההחיות  על  לשמירה  עליוה  חשיבות  רואה    החברה 
 שתיתה למפעיל מעת לעת, זאת על מת לשמור על חזותו וצביוו של המל. 

את  במידה והמפעיל לא ימלא אחר החיה כלשהי, לאחר שיתה לו על כך התראה (בכתב) מ
של   בסך  מוסכם  פיצוי  לחברה  המפעיל  ישלם  החברה,  כל    1,000ציג  בגין  מע"מ  כולל   ₪

    הפרה כאמור.

זה   (לעין  האמורות  מההחיות  איזו  פעמים  שלוש  מעל  המפעיל  הפרות    –הפר  שלוש  גם 
₪ כולל מע"מ, מעבר להיות    2,500שוות) יחוייב בגין כל הפרה וספת בפיצוי מוסכם בסך  

ור בבחית הפרה יסודית, המקה להחברה כל זכות המוקית לה על פי דין  כל הפרה כאמ
  עקב הפרתו היסודית של ההסכם.

  
   ___________________   __________________  

  המפעיל   החברה   
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    י החברהבשטחידי שוכרים -על ותהמבוצע עבודותביצוע  והל

  
  כללי 

  

ברה, על מת  ידי הח-את כללי התכון והעיצוב, דרישות והמלצות את פותחו על  מפרט זה מתאר
לדיירי כהחיות  כל    לשמש  היחידות  לעיצוב  וליצור מסגרת  הפועלים בשמם  ולמעצבים  היחידות 

מעב מיעת  וכן  סמוכות,  יחידות  בין  עיצובית  התאמה  תוך  ולשטח  זאת  היחידות  בין  רעש  ר 
  הציבורי תוך כדי שמירת חוזקו הקוסטרוקטיבי של המבה. 

יועצי  וסטרוקטור,  קהשוכרים וכל מי שפועל בשם השוכרים לרבות אדריכלי הפים, המעצבים,  
יועצי   קבלים  האיסטלציההחשמל,  האלומייום,  יועצי  האקוסטיקה,  יועצי  הבטיחות,  יועצי   ,

וכו', חייבים להכיר היטב את ההחיות דלהלן על מת שעבודות התכון, הביה וההתקה ביחידות  
  תוכלה להתבצע תוך כדי תיאום מרבי ובצורה הטובה ביותר.

זה מהווה חלק  וכל ההוראות המפורטות    ספח  פרד מההסכם שבין החברה לשוכר  ובלתי  אחד 
  לעיל ולהלן חלות על השוכר. 

ביו   שוא הסכם  העבודות  ביצוע  עימו לשם  וקבלי משה הקשורים  כי קבלים  השוכר מתחייב 
 לבין החברה, יחויבו לפעול בהתאם לאמור בוהל זה.

להו או  אלה  הוראות  לשות  הזכות  שמורה  תועבר  לחברה  כך  על  והודעה  זמן  בכל  עליהן  סיף 
על ויבוצעו  השוכרים  את  יחייבו  ויהיו  במידה  אלה  שיויים  חשבון  - לשוכרים.  ועל  השוכרים  ידי 

  השוכרים. 

בעצם החתימה על ספח זה, השוכר מסכים לפעול בהתאם לכל ההוראות המפורטות בספח זה,  
    ידי החברה.-כפי שהן כיום וכן כפי שישוו בעתיד על

 הגדרות .1

  
  בוהל זה יחולו ההגדרות הבאות:

  
  החברה המשכירה את המושכר בהתאם להוראות ההסכם. -"  החברה"
  
  השטח המושכר לשוכר בהתאם להוראות ההסכם.    -" המושכר"
  
  השוכר של השטח המושכר בהתאם להוראות ההסכם.   - " השוכר/המפעיל"
  
  הקבלן מטעם השוכר המבצע את העבודות.    -" הקבלן"
  
עבודות שיפוץ ו/או תחזוקה ו/או התאמת המושכר למטרת העסק ואשר אושרו על   -" עבודות"

 ידי החברה בהתאם להוראות ההסכם ו/או הוראות והל זה.    

 

 תיאום ופיקוח על הגשת תוכיות .2

 

ש .2.1 לבצע    המפעילבמקרה  במושכרמעויין  עליו  עבודות  מהדס ,  של  לאישורם  להגיש 
מושלם, תוכיות  סט  המל  לפחות  4-ב  ואדריכל  אדריכליות    ,העתקים  תוכיות  הכולל 

רישוי, תוכיות    מהדסתוכיות קוסטרוקציה ע"י    תכית כיבוי אש,  ע"י אדריכל רישוי, 
איסטלציה,   גז  אקוסטיקה,  חשמל,  תקשורת,  בטיחות,  ע"י    –מיזוג,  ערוכות  כשהן 

רישו יבדוק  מהדס  החברה  של  המקצועי  הצוות  גישות.  מורשה  אישור  וכן  בתחומו  י 
להתות   ו/או  שיויים  לדרוש  ו/או  לאשרן  שלא  או  התוכיות  את  לאשר  רשאי  ויהיה 

, באמצעות  המפעילאישור בהתיות ו/או מגבלות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  
השיויים וההתאמות כפי שיידרש ולא יחל בכל עבודה מכל סוג שהוא    ת יועציו, יבצע א

קבלת   לאחר  רק  החברה.  ומההלת  כאמור  המקצועי  מהצוות  סופי  אישור  לקבלת  עד 
והמצאת  החברה  לההלת  מלא  תוכיות  סט  וקבלת  החברה  מההלת  בכתב  האישור 

 להתחיל בעבודות.  המפעילאישור העבודה המתאימים, יהיה רשאי  

 



 20.8.2018תאריך עדכון: 

 

ידרשו תיקוים בתוכיות ו/או מפרטים של השוכר יבצע   ה ו/או מי מטעמההחברובמידה   .2.2
ב חוזר  לאישור  ויעבירם  חשבוו  על  בתוכיות  הרלווטיים  התיקוים  את    4-השוכר 

העתקים. בכל מקרה לא יתחיל השוכר את עבודתו בשטח השכור ללא אישור בכתב מאת   
 החברה.  

  
כי    בזאת  ו/אומודגש  אחריות ל  לחברה  כל  תהיה  לא  החברה  מטעם  המערכות  יועצי 

מקצועית לתכון המערכות הפימיות של השוכר וכי בדיקת התוכיות והמפרטים של  
ציבוריות  ביוב  במערכות  פגיעה  אקוסטיות,  הפרעות  מיעת  של  בדיקה  היה  השוכר 

סכם ו/או כל מטרה אחרת המצוית בה  ושמירה אחידה על סגון אדריכלי של הפרויקט
 .  ו/או בוהל זה

  

והשלמת  .2.3 השיפוץ  עבודות  ביצוע  ו/או  לאישור  תוכיות  לבצע  השוכר  יתחיל  בטרם 
עסק אותו הוא מתכוון להל  העבודות, על השוכר לוודא קבלת כל ההחיות הספציפיות ל

לרישוי  מהמושכר   הדרש  אחר  גורם  כל  ו/או  הממשלתיות  העירויות,  הרשויות  מאת 
 .  העסק מהמושכרוהפעלת 

 

ללא הבאת כל המסמכים המפורטים להלן    התחיל להפעיל את העסקלא יוכל ל  המפעיל .2.4
ואדריכל   ואישור מהדס  גישות  בודק חשמל, אישור  אישור  כיבוי אש,  וכן ללא אישור 

 המל בכתב, כי השלים את כל מטלותיו המופיעות בתוכיות.

 

העבודותלפי   .2.5 מתוך  עבודה  כל  לקיומה  ביצוע  הכרחי  שטח   וכתאי  סיור  לקיים  יש 
 . ציג מוסמך מטעם החברהמוקדם עם 

 

 ,חופשי ופוי ממפגעים  המרחב הציבורישמירת    במסגרת ביצוע העבודות יש להקפיד על .2.6
 כבישי הגישה. בכולל   יםרכבל או  הרחב קהל ל  המיועדים םולכן לא תותר חסימת מעברי

 

רכב   .2.7 כלי  כיסת  אסורה  כי  לכך גררים    ו/אומובהר  יתה  אם  אלא  החברה  לשטחי 
 . הסכמה מראש ובכתב מטעם החברה

 

 . ואין לחות בחיות כים מסומים  חיה  מקומותאין לחסום  ביצוע העבודותבעת  .2.8

 

למתקי   .2.9 להתחבר  ו/או  אין  החשמל  ו/או  המים  תשתיות  רק  לא  אך  ולרבות  החברה 
 . תרתקשו

 

 18:00עד    07:00:  יהיו כדלקמןבתי מגורים, שעות הפעילות  ל סמיכות  מושכר המצוי בב .2.10
לגרבלבד.   כפוףומבלי  אלו  באזורים  העבודות  ביצוע  מהאמור  העזר   ע  חוקי  לכל 

 שיפוצים וביה.רעש, איכות סביבה, העירויים הוגעים ל

 

 תכון מערכות מכיות, חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש ואיסטלציה  .3

 

י .3.1 וכו' חייב להתבסס על  עוץ  י תכון מערכות חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש, איסטלציה 
במק להשתמש  רשאי  השוכר  מתאים.  לפי  ירושצועי  ומהדסים  אדריכלים  יועצים,  תי 

 בחירתו.  

 

בעלי מקצוע מוסמכים ובחומרים ע"פ תו תקן ובהתאם י  יבוצעו ע"  מושכרכל העבודות ב .3.2
 הבטיחות. לכל כללי 

 

ת ההיתרים, הרישיוות והאישורים לביצוע העבודות ככל ובמידה  גמובהר בזאת כי הש .3.3
על ויבוצעו  יחולו  שי- וידרשו,  והאישורים  חשבוו,  ועל  השוכר  על י ידי  החברה -תו  ידי 

 ו/או יועציה אים במקום האישורים ה"ל ואים פוטרים את השוכר מחובה זו. 

  

  

  



 20.8.2018תאריך עדכון: 

 

4. יות לאישור יועץ ההחברה דסי של תכ 

  
  מערכות: 

  

יהא  -   מים .4.1 למערכת המים  ה  חיבור המושכר  זאת לאחר שהבלבד  חברהבאישור   שוכר, 
 . בלבד שוכרהיהיו על חשבון   המושכר למים ין החיבורגמים .כל העלויות ב מדהתקין 

  

מחוץ  -  ביוב .4.2 עבודה  כל  למערכת  ל  למושכר  ביצוע  חיבור  תוכית   הביוברבות    מחייבת 
במידה והעסק יחייב מפריד שומן,    לאישור החברה.  מראש  מהדס איסטלציה שתועבר 

י העלויותיהשוכר  בכל  בכך,  שא  הח  הכרוכות  של  העלויות  לקדמותו  זכולל  הפיתוח  רת 
 והביצוע יהיה בתיאום עם ציג מוסמך מטעם החברה. 

  

גזחיבור    -גז   .4.3 לאספקת  הגז    יבוצע  המושכר  ספקית  מול  על  ישירות  הכול  החברה,  של 
 חשבוו ואחריותו של השוכר.

 

, יש החברהית בשטח  דרש לבצע חפירה לצורך העברת תשת  שוכרבמקרה וה  -  תקשורת .4.4
 מראש ובכתב.  לקבל אישור מהחברה

  

מחברת חשמל. על השוכר לתאם   A  X3הזת חשמל בגודל    למושכרהשוכר יקבל    -   חשמל .4.5
. כל התשלומים אשר יהיו בגין  המושכרביקורת למתקן החשמל בתוך    , חשמלעם חברת  

 וכן ביקורת החשמל יהיו ע"ח השוכר.   למושכרחיבור החשמל  

  
, תתקין חברת כאמור לעיל  לאחר שהשוכר עבר את ביקורת החשמל של חברת החשמל

  וחברת החשמל תתקין מוה בריכוז   במקרהע"ח השוכר.    במושכרהחשמל מוה חשמל  
. הביצוע  למושכריחולו על השוכר ביצוע תשתית וקו חוזר מהמוה    המושכר,מוים של  

 .  ציג מוסמך מטעם החברהיהיה בתאום עם 

  
החשמל   עבודות  כל  השוכר.  וע"ח  השוכר  ע"י  יבוצעו  החשמל  חברת  עם  התאומים  כל 

וכו  המושכרבתוך   תאורה  גופי  חשמל,  כבלי  למייהם,  אביזרים  חשמל,  לוחות  '  כגון 
ע"י השוכר ועל חשבוו. השוכר יעביר לחברה אישור בודק למתקן החשמל לפי   יבוצעו 

 ידי חשמלאי בודק מוסמך.   - הפעלת העסק. השוכר יחדש את האישור על

  

אוויר .4.6 יד    -  מיזוג  על  אוויר  מיזוג  מערכת  ורק  השוכרהתקת  אך  מיקומים  ב  תיעשה 
 . החברה במיקום שיאושר על ידי ומערכת המיזוג  הבאים: מערכת מעבים

  
גג   על  המועים  לביסוס  חיצויים  מתקים  וידרשו  על  המושכרבמידה  השוכר  יבצע   ,

ולא    שיאושר מראש על ידי החברהפ תכון  ע"  המושכרחשבוו את ביסוס המועים על גג  
 יפגע באיטום הגג.  

  
  

ולא תותר    מערכת הביוב של המושכריחידות מיזוג האוויר יהיה לתוך    זיקומובהר כי  
  שפיכה חופשית לשטח הציבורי. 

  
  מתקי מיזוג האוויר יעמדו בדרישות האקוסטיות של יועצי החברה.  

  
החיצוי  הקירות  ע"ג  מזגים  התקת  תותר  לא  כי  בזאת  ו/או    המושכרשל    יםמובהר 

שכורות ליחידות  משותפים  למושכרסמו  בקירות  אלא    כות  ציבוריים,  במעברים  ו/או 
לגג   מזגים סמוך  לאישור מראש בלבד  המושכרובתוך    מושכרמאחורי מסתור  בכפוף   ,

  .  של החברה
  

ידי    -  ספריקלרים .4.7 על  אש  כיבוי  ואישורי  בטיחות  דרישות  לפי  ועל    השוכר יותקו 
 .  של השוכר מול החברה ומי אביבים וכל זאת על חשבוו םותוך תיאו אחריותו

  

לעמוד בדרישות כיבוי אש (לרבות אטימות אש בין עסק   השוכרעל    -  אש  כיבוי   דרישות .4.8
על    במושכר חודשים מקבלת החזקה    8לעסק) ולהמציא את האישורים הדרשים בתוך  
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והביצוע התכון  על  כולל    יועץ   דרישות  בכל  לעמוד  המפעיל  על  כי,  מובהר.  חשבוו 
 . החברה של הבטיחות

  
 הוראות כלליות: 

דרך הקירות והגג, תורשה רק עם קבלת פרט מסודר שיאושר   מושכרל  תשתיותהעברת   .4.9
אין   מראש.  החברה  שהיאע"י  מטרה  לכל  או  שהוא  סוג  מכל  ציורות  גופי    להתקין  או 

 ללא קבלת אישור מראש.   מושכרתאורה על הקירות החיצויים של ה

  

שי  .4.10 כל  לבצע  במעטפת  אין  אישור מראש  המושכרוי  ולרבות  ללא  שיוי    של החברה,  כל 
 כגון עמודים, תקרות וקורות.   במושכרבאלמטים קוסטרוקטיביים קיימים 

  

פתח   .4.11 לפתוח  מעויין  יהיה  והשוכר  המושכרבמידה  חשבוו  בגג  על  לבצע  השוכר  על   ,
מפורטות   קוסטרוקטור  תוכיות  וחיזוק  ע"י  הפתח  הקיים לפתיחת  המושכר    גג 

וסגירת  הקיימת  האיטום  מערכת  לקבלת  הפתח  פי  עיבוד  פלדה,  פרופילי  באמצעות 
 החברה.  לאישור מראש של הפתח למעבר רעשים. התוכיות המפורטות יועברו 

  

 יקוי האיטום והאיטום האקוסטי יהיו על חשבון השוכר. ביצוע עבודות פתיחת הפתח, ת .4.12

  

אלמטי   .4.13 לפרק  אין  שכים.  שוכרים  עם  משותפים  קירות  שבירת  על  מוחלט  איסור  חל 
בתקרות   וקיימים  במידה  לשימושו   המושכרפלדה  יקבל  ושוכר  במידה  כי  מובהר,   .

פרדות בעלות מחיצות יחידות  יידרשמושכר המורכב מכמה  את אישור לקבל    השוכר  , 
המחיצות  והסרת  היחידות  התאמת  עלות  מקרה,  בכל  המחיצות.  הסרת  לפי  החברה 

 תחול על השוכר.  

  

מערכות   .4.14 והעברת  שכים  שוכרים  עם  משותפים  קירות  חציבת  על  מוחלט  איסור  חל 
חלק  במושכר  הקיימים  תבקירו כל  על  אש  הגות  להתקת  יידרש  והשוכר  במידה   .

המקו- על  מהמושכר הרשויות  יבויד  ה"ל  אש,  כיבוי  לרבות  הממשלתיות  ו/או  ע  צמיות 
 ע"ח השוכר.   

  

. קבלן אשר לא יעבוד בהתאם החברהכל התוכיות חייבות להיות מאושרות מראש ע"י   .4.15
 . לתוכית המאושרת יצטרך לפרק את עבודתו ולהחזיר את המצב לקדמותו

  

 המושכר. על השוכר לתאם עם ציג החברה העברת חומרי בין לתוך  .4.16

 

 כלי עבודה וחומרים של השוכר יאוחסו בתוך שטח המושכר בלבד .4.17

  

הבריאות   .4.18 משרד  אישור  אש,  כיבוי  אישור  הבאים:  האישורים  את  להמציא  יש  בוסף, 
 . (מזון), אישור בודק מוסמך חשמל, אישור גישות, אישור יועץ בטיחות

  

 החברהתכיות לאישור אדריכל  .5

 

ל   השוכר על    -  שילוט  .5.1 השילוט  תכיות  את  מ חברה.  להגיש  אישור  קבלת   החברהלאחר 
 .ובהתאם לוהל השילוט של החברה אם וככל שקיים והל כזה במיקום בו מצוי המושכר

כפו השילוט  עת"א    פההצבת  אישור  לקבלת  החברה.  –גם  אישור  קבלת  השילוט  לאחר 
מפרט טכי, אישורי  הכולל: תרשים השלט, מידות,    החברהיותקן על פי החיות אדריכל  

 .השוכרבטיחות והדמיה ממוחשבת. ביצוע על ידי ועל חשבון 

 

 הכוללות גם תכיות עיצוב פים המבים.  - תכיות אדריכליות  .5.2

 

 הכוללות תכיות שיוי חזיתות.  - חזיתות  .5.3

על גבי דיסק    החברה אדריכליות סופיות שאושרו ויצאו לבייה צריכות לעבור לידי    כל תכיות

  . DWGבפורמט 
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 ביצוע העבודותהסדר תשלום חיה למכולות בעת  .6

 

 .השוכר לבין מפעיל החיון באזור בו מצוי המושכר  בין   עשהי   חיה   תשלום עבור  הסדר .6.1
 לחברה.     לצורך קבלת פרטים אודות תעריפים והסדרי חיה יש לפות

 

 בכל מקרה בו שארת המכולה מעבר ליום, יש לכסותה ולגדרה.   .6.2

  

בחיה במהלך שישי, שבת, ערב חג או חג או על פי דרישת  המכולה בכל מקרה לא תישאר  .6.3
 החברה.  

 

 ן מטעם המפעיל  הקבלהתחייבויות  .7

 

באופן    והל זהבצע את כל הוראות  מטעמו ליובהר כי באחריות השוכר לוודא כי הקבלן   .7.1
החובה היא גם    בכל מקרה שבו יש התייחסות לקבלןמובהר, כי  – מדויק וללא כל חריגה  

השוכר לכך,  .  של  הוראות  בהתאם  זה  הפרת  הפרהוהל  גם  תהווה  הקבלן  ידי  על   זה 
     מטעם השוכר של הוהל.

 

פסולת   .7.2 הריסות,  חומרי  חומרים,  עודפי  צטברו  העבודות,  ביצוע  בגין  בו,  מקום  בכל 
מאושרים  למקומות  ולסילוקם,  לפיויים  לדאוג  הקבלן  בזה  מתחייב  אחרים,  וחומרים 

 לשפיכת פסולת והכל על חשבוו. 

 

גידורעל   .7.3 חשבוו  על  לספק  של    (אטום)  הקבלן  אמצעי    לפחות    מטר  2.1בגובה  ושאר 
הוראה   או  והג  דין,  כל  פי  על  כדרש  לעובדיו,  וכן  העבודות  ביצוע  במקום  בטיחות 
סימון   אזהרה, תמרורים, סרטי  שלטי  לספק  וכן  זה  בעיין  מוסמכת  רשות  של  מחייבת 
דרישה   שתהיה  ככל  החברה.  לדרישות  בהתאם  בטיחות  אמצעי  וכל  מהבהבת  תאורה 

עות העבודות, בין מצד בעלי העסקים הסמוכים ובין מצד להצבת שומר בשטח בו מבוצ
 החברה, עלויות הצבת השומר כאמור יחולו על הקבלן.  

 

הוא ו/או כל אחד מטעמו יישמעו לכל ההוראות או החיות החברה על הקבלן לדאוג כי   .7.4
 ו/או מי מטעמה בכל הקשור לושא הבטיחות במקום העבודות.  

 

בציוד  לדאוג לביצוע העבודעל הקבלן   .7.5 גבוהה, תוך שימוש  וברמה מקצועית  ביעילות  ות 
המיועד והדרוש לביצוע מושלם, יעיל וכון של העבודות והעומד בדרישות כל   המתאים,

 תקי הבייה. 

 

הקבלן   .7.6 להימע  על  שביכולתו  כל  לעשות  התחייבות  תוך  העבודות  את  מהפרעה  לבצע 
 פעילותם השוטפת של העסקים הסמוכים. ל

 

ע כל פעולה הקשורה בביצוע התחייבויותיו, בין באמצעותו, בין באמצעות  בצעל הקבלן ל .7.7
רק  דין,  כל  פי  על  היתר  או  רישיון  קבלת  מחייב  ביצועה  אשר  מטעמו,  מי  ו/או  עובדיו 
לביצוע   הקשור  בכל  לרבות  תאי,  אותו  מילוי  או  היתר  או  רישיון  אותו  קבלת  לאחר 

 תות או בחגים.העבודות, היה ומתעורר הצורך במקרה חירום בשב

 

לתקן כל ליקוי או פגם אשר מהווה או עשוי להוות סכה בטיחותית או מטרד על הקבלן   .7.8
 לציבור מיד עם גילויו או מיד עם דרישת החברה ו/או מי מטעמה לכך וללא כל דיחוי. 

 

העבודות,   .7.9 ביצוע  סיום  עם  ממו    לקות  הקבלן  עלמיד  ויסלק  העבודות  ביצוע  אזור  את 
את כל מתקי העבודה, החומרים המיותרים, והאשפה מכל סוג שהוא ויותיר את אזור  

 ביצוע העבודות שהוא קי לחלוטין, לשביעות רצון החברה או/ו מי מטעמה. 

 

בודות שהוא קי ובטיחותי  להותיר את אזור ביצוע הע  על הקבלן  בסוף כל שבוע עבודה .7.10
 לסובבים. 
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 ביצוע העבודות הוראות בטיחות באתר .8

 

ביצוע   .8.1 כל  ה בעת  החוק.  ע"פ  הדורשים  הבטיחות  והלי  בכל  לקוט  השוכר  על  עבודות 
העבודות   ביצוע  בעת  שתתרחש  תאוה  או  כתוצאה    במושכרתקה  הציבורי  בשטח  או 

ן  מעבודות השוכר או מי מטעמו תהיה באחריות הבלעדית של השוכר כמפורט בהסכם בי
 השוכר לחברה. 

 

או   .8.2 חרום  לכל מקרה  איש קשר  של  וטלפון  שם  ציג החברה  בידי  להשאיר  שוכר  כל  על 
 הודעה דחופה. 

 

ביצוע   .8.3 (גראטור) לצורך  זמי  על חשבוו לחשמל  על  ה על השוכר לדאוג  כן  עבודות. כמו 
השוכר לדאוג לאספקת מים לביצוע העבודות באמצעות מיכלים או חיבור זמי למקור  

 עירוי ע"ח השוכר.  מים 

 

מטפי כיבוי אש תקיים וכל אמצעי    במושכרעבודות יהיו  העל השוכר לוודא כי במהלך   .8.4
 וסף לצורך בטיחות בשטח השכור.  

 

 :תיק מסמכים בסיום העבודות .9

 השוכר מתחייב להגיש לחברה בסיום העבודות תיק עם המסמכים הבאים: 

 .ושכרתשריט (גרמושקה) של המ  .9.1

 

 היתר ביה.  .9.2

 

 אישור מכון תקים על כל שלבי העבודות.  .9.3

 

 אישור כיבוי אש ורישיון עסק. .9.4

 

 דוח בודק מוסמך לחשמל . .9.5

 

כל סוגי העבודות     AS-MADEתכית   .9.6  בפורמט  ועותק   מודפס   עותק  להתקבל  צריך   - על 

DWG דיסק.  על 

 

 והל אמצעי בטיחות לעבודה בחום ולמיעת אש  . 10

 

יובהר כי באחריות השוכר לוודא כי הקבלן מבצע את כל הוראות סעיף זה באופן מדויק   .10.1
השוכר את  וללא כל חריגה. הפרת הוראות סעיף זה על ידי הקבלן תהווה גם הפרה של  

 הוראות סעיף זה ובהתאם הפרה של הוראות והל זה.

 

מובהר, כי כל ההלים המפורטים להלן הים בוסף ומעבר לחובות ולאמצעים הדרשים  .10.2
 סכם. המקבלן ו/או משלוחיו, על פי כל דין ו/או ה

  

הקבלן .10.3 העבודות    על  במהלך  להלן,  המפורטים  והזהירות  הבטיחות  אמצעי  בכל  לקוט 
על ידו ו/או ע"י קבלי המשה שלו ו/או ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפועלים   המבוצעות

 מטעמו במקום ביצוע העבודות.

 

המוח "עבודות בחום" פירוש ביצוע עבודות כלשהן במקום ביצוע העבודות, תוך שימוש   .10.4
 בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או הלחמה ו/או ליטוש ו/או תוך שימוש באש גלויה. 
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מטעמו, אשר היו בעל יסיון ומיומות בכיבוי אש, אשר תפקידו יהיה    מיהקבלן ימה   .10.5
ולכבות מידית כל התלקחות העלולה לבוע מביצוען   על ביצוע העבודות בחום  להשקיף 

 "). צופה האש(להלן: "

 

הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות בחום במקום ביצוע העבודות, אלא אם לפי כן בוצע   .10.6
 להלן:  כל האמור 

 

ארגזים   .10.6.1 קרטון,  אריזות  פלסטיק,  ייר,  עץ,  של  פסולת  ו/או  דליק  חומר  כל  סולק 
וקופסאות ריקות וכל פסולת דליקה אחרת, שאים דרושים לצורך ביצוע העבודות,  
חומר   כל  יסלק  הקבלן  הפסולת.  איסוף  לקודת  בחום  העבודות  ביצוע  ממקום 

 וף הפסולת.ופסולת כאמור בסוף כל יום עבודה לקודת איס 

 

יסייר בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים   הקבלן  .10.6.2
העבודות,   ביצוע  לצורך  הדרושים  דליקים),  וגזים  וזלים  (לרבות  שהוא  סוג  מכל 

של   דליקים    30ברדיוס  חפצים  כאשר  בחום,  העבודות  ביצוע  ממקום  לפחות  מטר 
 . ם להזזה, יכוסו במעטה בלתי דליקקבועים, אשר אים יתי

 

יוודא קיומו של ציוד ואביזרי כיבוי אש באיכות מתאימה ובכמות מספקת    הקבלן .10.6.3
יוודא   כן,  כמו  תון.  רגע  בכל  ויעילים  זמיים  כשהם  העבודה,    הקבלןבסביבות 

"  3/4שבקומה בה מתבצעות העבודות מותקן הידרט עם ציור אספקת מים בקוטר  
 עות העבודות. לפחות וסגור בשסתום זמי, המגיע למקום בו מתבצ

 

העבודות    הקבלן  .10.6.4 בסביבת  כלשהם  פתחים  ו/או  תעלות  של  זמית  לסגירה  ידאג 
 בחום, למיעת כל התלקחות.

 

צופה האש התמקם במקום ביצוע העבודות בחום, כשהוא מצויד בכל אמצעי כיבוי   .10.6.5
   האש הדרושים לכיבוי כל סוגי החומרים הדליקים המצאים במקום.  

 

במ .10.7 וכח  יהיה  האש  את צופה  ויבדוק  ביצוען  מתחילת  החל  בחום  העבודות  ביצוע  קום 
כל   במקום  ותרו  לא  כי  לוודא  מת  על  וזאת  סיומן,  לאחר  לפחות  אחת  שעה  השטח 

 מקורות התלקחות. 

 

הקבלן יוודא, טרם תחילת ביצוע העבודות בחום, כי כל קבלן מטעמו יהיה בעל רישיון   .10.8
 ו/או היתר מתאים לביצוע העבודות בחום. 

 

ו/או מי מטעמם   הקבלןן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין ו/או בעלי הכס ו/או  הקבל .10.9
למקום   ו/או  מטעמם  למי  ו/או  מהם  למי  יגרם  אם  שיגרם,  לרכוש,  ו/או  לגוף  זק  לכל 
ביצוע העבודות, עקב אי ביצוע הוראות והל זה ו/או אי ביצוע הוראות כל דין רלווטיות,  

ו/או צופה האש ו/או    הקבלןן אם על ידי מי מטעמו, לרבות  בין אם הזק גרם על ידו ובי
 קבלי המשה שלו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפועלים מטעמו.  

  

 הצהרה על קיום הסמכה בושא עבודות בגובה . 11

 

בגובה   .11.1 לעבודה  אישור  יהיה  הקבלן  לעובדי  כי  לכך  ידאג  לתקות  השוכר  בהתאם 
 ").התקות(להלן: "  2007הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 

 

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות התקות, כפי שיהיו מעת לעת, בכל זמן ולא לבצע  .11.2
 . עבודות בגובה אלא אם מתקיימים כל התאים כמפורט בתקות

  

 הפרות . 12
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לא תאשר   .12.1 הוהל החברה  להוראות  בהתאם  יפעל  לא  והשוכר  במידה  כי  מובהר 
(כולל) לעיל תוך כדי ביצוע    11ועד    7ביצוע עבודות. כמו כן, הפרה של הוראות סעיפים  

העבודות יקה לחברה זכות להורות לשוכר או לקבלן מטעמו על הפסקת העבודות באופן  
 מיידי.  

ביצוע   .12.2 כי  מודגש,  הוהל  עוד  להוראות  בהתאם  שלא  כהפרהעבודות  של    תיחשב 
 יסודית של הסכם השימוש.   והל ההתהגות במתחם וכן הפרה

 

  על החתום:
  
  

 ______________________                                  _________________________  
    החברה                                                      השוכר/המפעיל                 
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  מפרט כללי  12.1

  תאים כלליים, ת"י  12.1.1

 והאמור להלן. 12עבודות אלומייום ייעשו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק  12�1�1�1

   לאישור המשכירה מסמכים להגשה לפי יצור פרטי אלומייום 12.1.2

  : את המסמכים הבאים לפי הביצוע משכירהלאישור ההשוכר יגיש  12�1�2�1
   יות ביצוע מפורטות בקמה מידהיות ביצוע יכללו פרטי הרכבה, פרטי איטום, פרטי  1:1תכתוכ  .

  עוגים, רשימות פרזול לכל דלד ודלת. 

   ה מידהכיים ואופקיים בקיום, חתכים אכבה. כולל סימון פרטי הר 1:50חזיתות פריטי אלומי 

  .יוםית עיגון פרופילי האלומיתכ  

  .המשכירה אישוראת לפי שיקבל הפרטי אלומיום לא יתחיל בעבודות יצור  שוכרה 12�1�2�2

 שטח סמוך לאיזור העבודה. ווהזכוכית אלומייום היקה את פרופילי  שוכרעם סיום העבודה ה 12�1�2�3

  ציוד לעבודה  12.1.3

הדרוש   12�1�3�1 הציוד  שכל  לאחר  אלא  עבודה,  בשום  יחל  לא  באתר, השוכר  ימצא  עבודה  אותה  לביצוע 
  בכמות ובאיכות הדרשים, לשביעות רצון המזמין. 

  מיעת הפרעות  12.1.4

מיעת   12�1�4�1 יבטיחו  אשר  מתאימים  ואמצעים  לסידורים  הביצוע,  תקופת  כל  במשך  ידאג,  השוכר 
סיכוים והפרעות מכל סוג שהוא. סידורים ואמצעים אלה יכללו שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת  

לא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי אשר השוכר חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו מכשולים ל
  המזמין.

את  12�1�4�2 להפריע  העלולה  בצורה  ציוד  ו/או  חומרים  השטח  פי  על  להיח  שלא  השוכר  מתחייב  כן 
  תועתם החופשית של הולכי רגל ושל כלי רכב מכל הסוגים וכן לשכים הגובלים בתחום עבודתו. 

  בוצע בכפיפות להחיות בטיחות העבודה של משרד העבודה. העבודה ת 12�1�4�3

השוכר יבצע את העבודה בהתאם לשלבי הביצוע שיאושרו ע"י המזמין. כמו כן ידאג השוכר שבכל  12�1�4�4
  תקופת ביצוע העבודה, תהיה גישות לכל חלק במבה שצמוד לאתר העבודה. 

הסמוכ 12�1�4�5 במחלקות  לפעילות  הפרעות  למיעת  האמצעים  בכל  יקוט  העבודות  כ"כ  ביצוע  בעת  ות 
  במעברים בין המחלקות. 

שרו ע"י המזמין. כל ההוצאות  יאווע חומרים וציוד לשלבים השוים יוכו ע"י השוכר ויתכיות ש 12�1�4�6
ותאורה,  שילוט  בשלבים,  ביצוע  מעקות,  הצבת  כמו  השוכר,  ע"י  זה  סעיף  דרישות  מילוי  עבור 

וכו' הבטיחות  אמצעי  כל  הכמויות    …קיטת  שבכתב  השוים  היחידה  במחירי  ככלולות  תחשבה 
  ולא ישולם עבורם בפרד, אלא אם צוין סעיף מיוחד עבור העבודות ה"ל בכתב הכמויות. 

  תועה על פי כבישים קיימים או כל כבישים בשלבי ביצוע  12.1.5

עות כלי  הן לצרכי העברת חומרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא תבוצע התועה אך ורק באמצ 12�1�5�1
רכב מצוידים בגלגלים פאומטיים. כל זק אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר כבשו  

עליהם   רכב  כלי  תועת  ידי  של    –על  המלאה  רצוו  לשביעות  חשבוו,  ועל  השוכר  ידי  על  יתוקן 
  המזמין.

ע"י קבלים  המקרה של אי ביצוע התיקון לשביעות רצון המזמין, רשאי המזמין לתקן את הזקים   12�1�5�2
  המזמין. יתואם עם  המבהמטעמו ולחייב את השוכר בהתאם. תיאום תועת אשים וציוד בשטח 

  סילוק עודפים ופסולת  12.1.6

  לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת: 12�1�6�1

  עודפי פרוק, הריסה/חציבה שאין שימוש בהם באתר ועודפי חומרים של השוכר. 12�1�6�2

  פסולת הוצרת בשטח עקב עבודות השוכר.  12�1�6�3

  שהובא לאתר ופסל על ידי המזמין. כל חומר   12�1�6�4
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  כל חומר זר או פסולת אחרת. 12�1�6�5

ע"י   12�1�6�6 מאושר  למקום  העבודה,  לאתר  מחוץ  אל  חשבוו  ועל  השוכר  ע"י  תסולק  ה"ל  הפסולת  כל 
  הרשויות המוסמכות. 

המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים   12�1�6�7
  ידי השוכר, על אחריותו ועל חשבוו.ה"ל, כל אלה יתואמו על 

לעיין זה רואים את הפסולת כרכוש השוכר, אלא עם כן דרש המזמין במפורש כי חלקים מסוימים  12�1�6�8
  ממה יאוחסו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.

דרש   12�1�6�9 עם הדבר  בין  פרד מכל סעיפי העבודה,  בלתי  היו חלק  לעיל,  כפי שתואר  סילוק הפסולת, 
  פורש באותם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בפרד.  במ

  סידור השטח בגמר העבודה 12.1.7

אחרת   12�1�7�1 פסולת  וכל  שיירים  ערמות,  השוכר  יפה  המזמין,  ידי  על  קבלתה  ולפי  העבודה  גמר  עם 
שהמזמין יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו. השוכר יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד 

  רתו למזמין. השוכר ימסור את האתר למזמין במצב קי ומסודר. למסי

ריצוף  12�1�7�2 תיקוי  כגון:  הביה  עבודות  תחילת  לפי  קיים  שהיה  המצב   את  לקדמותו  יחזיר  השוכר 
העבודות   בגין  פגעו  או  הרסו  אשר  ודשא  צמחיה  תיקוי  אספלט,  תיקוי  לבין,  שמסביב  בשטח 

  ן הקיים כתוצאה מעבודות השוכר.  ותיקון כל זק שגרם לחלק מחלקי הבי

  גידור 12.1.8

השוכר יקים על חשבוו גדרות ו/או מחיצות (סביב אזור העבודה) להגה על בי אדם ורכוש, הכל   12�1�8�1
את   לקבל  יש  המחיצות  ו/או  הגדרות  ביצוע  לפי  העבודה.  משרד  ותקות  הבטיחות  חוקי  עפ"י 

  אישור המזמין. 

  שעות עבודה  12.1.9

ה רגילות) יתואמו עם המזמין, לא תעשה כל עבודת קבע בשעות  שעות העבודה (מעבר לשעות עבוד 12�1�9�1
בלתי   והיא  שכזאת   עבודה  תידרש  באם  שבתון אחרים.  בימי  או  ישראל,  ובמועדי  בשבת  הלילה, 
מעת או הכרחית בהחלט, יודיע השוכר על כך למזמין ויקבל אישורו. כל אישור שיידרש לעבודת 

  השוכר מהרשויות המתאימות קודם תחילת העבודה.  לילה או לעבודה בימי שבתון, יושג ע"י

  אחריות למבים ומתקים קיימים  12.1.10

השוכר יהיה אחראי לשלמות מבים ומתקים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן על חשבוו  12�1�10�1
  כל זק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

פגי 12�1�10�2 או  זק  למוע  כדי  והבטיחות  הזהירות  אמצעי  בכל  יקוט  במבים,  השוכר  באשים,  עה 
  במתקים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל זק או פגיעה כאמור.  

הוא   12�1�10�3 כי  מצהיר  השוכר  עליו.  להודיע  מבלי  לזק  יגרמו  אשר  קבלים  גד  חמורים  צעדים  ייקטו 
מקבל על עצמו אחריות מלאה לזק שייגרם למבים ומתקים קיימים ומתחייב לתקם על חשבוו 

  ן המזמין ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שגרמו כתוצאה מהזק ה"ל.  לשביעות רצו

  יקוי סופי  12.1.11
בגמר כל העבודות על השוכר לפות על חשבוו את האתר מכל פסולת, שיירי בין וחומרים אחרים שהובאו 

 למקום, ולהשאיר את המקום קי לשביעות רצוו של המזמין.  

  הגה בפי זקי אקלים  12.1.12

יקוט   12�1�12�1 השוות  העבודות  ביצוע  זמן  כל  להגת   השוכרבמהלך  הדרושים  האמצעים  בכל 
הצי אבק, המבה/העבודה,  רוח,  גשמים,  לרבות  אקלימיות  השפעות  בפי  והחומרים  הכלים  וד, 

  שמש וכו'.

  .המשכירהאמצעי ההגה יכללו כיסוי, אטימה וכן בכל האמצעים האחרים שידרשו על ידי  12�1�12�2

, על חשבוו הוא, והכל באופן ובתוקף שיהיה לשביעות השוכרכל אמצעי ההגה ה"ל ייקטו על ידי  12�1�12�3
בכל האמצעים הדרושים    השוכר . כל זק שיגרם לעבודות גם אם קט  כירההמשרצוו המלאה של  
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ולשביעות    המשכירהועל חשבוו בהתאם להוראות    השוכר, יתוקן ע"י  המשכירהאשר אושרו ע"י  
האוויר,  מזג  תאי  עקב  הגרמים  בעבודה  עיכובים  כי  בזה  מודגש  ספק  להסרת  המלאה.  רצוו 

  לרבות גשמים לא יחשבו ככה עליון. 

  מיעת רעש והפרעות לציבור  12.1.13

 מודגש במפורש כי העבודה מתבצעת במל בו קיימת תועת אשים בכל שעות הפעילות כל יום  12�1�13�1

השוכר מתחייב בזה, להימע מכל הפרעה לפעילות במל, להימע מכיסה למקומות מחוץ לאתר,  12�1�13�2
כמו כן מתחייב השוכר לשמור על הוראות החוקים וחוקי העזר בעיין שמירה על השקט ומיעת  

  . המשכירהרעש, הכל בהתאם להוראות 

  ובע מאי שמירה על ה"ל.   השוכר יהיה אחראי הבלעדי לשמירה על ה"ל, והוא ישא בכל זק  ה 12�1�13�3

הודעה  12�1�13�4 יקבל  השוכר  אלה  ימים  על  רעש.  גרימת  על  מוחלט  איסור  יחול  מסוימים  שבימים  יתכן 
  מראש. לא תאושר הארכת תקופת ביצוע ו/או כל פיצוי אחר עקב הגבלה זאת.  

עם   12�1�13�5 השוכר  יתאם  רועשות  עבודות  ביצוע  עקב   המשכירהלפי  לקוט  שיש  ואמצעים  ביצוען  מועד 
  עש.הר

  דרישות טכיות 12.1.14

, אלא ריצוף וצביעה  אבן,  יש להרכיב מסגרות אלומייום רק לאחר גמר עבודות גבס, טיח, סיוד, 12�1�14�1
  הוראה אחרת ע"י מזמין. ןאם כן תית

  לא יאושרו ברגים, מסמרים, חלקי חיבור ועיגון גלויים על פי פרופילי אלומייום. 12�1�14�2

יתר   12�1�14�3 כל  ושל  אלומייום  פרופילי  של  לא החיבור  מירוסטה  ברגים  באמצעות  יעשה  המוצר  חלקי 
כל חיבורי הפיות יהיו חיבורים פימיים עם פיות קשר מאלומייום   לפחות. 316סגסוגת    מגטית

  מתאימות לפרזול הספציפי.

ע"י  12�1�14�4 שיסופקו  דוגמאות  פי  על  והמזמין  המזמין  אלומייום,  יועץ  אישור  טעוים  הפרזול  חלקי  כל 
 השוכר. 

ש בפרזול ואביזרים אך ורק מקוריים אשר מומלצים ע"י יצרן המערכת. לפי התחלת השוכר ישתמ 12�1�14�5
יגיש השוכר אישור של יצרן המערכת לשימוש בפרזול ואביזרים על פי רשימה מוצעת ע"י   היצור 

  השוכר.

מרוח   אלומייוםל   Cyberbond TM 66הרכבת פרזול החלוות והדלתות תבוצע עם שימוש בדבק   12�1�14�6
  פחות על שי כרכים.על כל בורג ל

 על פי הגדרת המזמין.  יפתחו באמצעות רב מפתח "מאסטר" בפרויקטדלתות  12�1�14�7

, זכוכית לא תוצג על פי מתכת ללא  EPDMאיטום הזכוכית ייעשה על ידי אטמים מתאימים של   12�1�14�8
  .)2חלק  1099(תומך זכוכית המוגדר עפ"י ת"י כפיסים פלסטיים

 כל האטמים בחלוות יהיו מגופרים.  12�1�14�9

בות בדלתות יותקו ע"י מתקין מורשה של ספק המשאבות. השוכר יעביר אישור של הספק כי משא 12�1�14�10
 כל המשאבות בפרויקט הותקו עפ"י החיותיו וע"י מתקין מורשה מטעמו. 

הברגה   12�1�14�11 ביטים  שימוש  עם  יותקו  חשמליים  מועים  חיצויים,  מגולוקים  חיצויות,  משאבות 
 ישירות לדופן האלומייום. בלבד. לא יבוצע חיבור 

  . 1918כל המוצרים יעמדו בדרישות ת"י  12�1�14�12

ת"י   12�1�14�13 לדרישת  יותאמו  רוח    1068כל מוצרי אלומייום  ובעומסי  בפי חדירת מים  בבדיקות  ויעמדו 
  .414לפי ת"י 

  .ותאחרו ותעל פי מהדור כל החלקים 938, 1099כל השמשות יעמדו בדרישות ת"י  12�1�14�14

  .4001 כל הדלתות יעמדו בדרישות ת"י 12�1�14�15

 .4068 יהרכבת הפריטים תבוצע בהתאם לדרישות ת" 12�1�14�16
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  לא יתחיל השוכר בייצור אלא לאחר:  12.1.15

  מדידת הפתחים והתאמת הייצור למדידותיו באתר.  12�1�15�1

  על פרטי ההרכבה ועוגים, על אבזרים והפרזול, הזיגוג וחומרי האיטום.   המזמיןקבלת אישור  12�1�15�2

  איטום הפתחים 12.1.16

 הדלתות שיותקו במסחר שבהשכרתו. השוכר יהיה אחראי יחיד לאיטום פתחי 12�1�16�1

  השוכר יהיה אחראי היחידי לכל הזקים שיגרמו כתוצאה מחדירות מים על תוך המבה. 12�1�16�2

  זכוכית בפרויקט  12.1.17

בידודית   12�1�17�1 זכוכית  תבוצע  פי .  בפרויקט  על  תבוצעה  רבודה  זכוכית  להרכיב  השוכר  וברצון  במידה 
 מפרט כדקלמן.

 כל הזכוכיות בפרויקט יהיו מחוסמות כל השכבות.  12�1�17�2

 מיקום החותמת על הלוח של הזכוכית המחוסמת יהיה תמיד בצד ימין למטה.  12�1�17�3

מדבקות עפ"י  בזכוכית אשר מותקת באזור בו בי אדם עלולים להתגש תוך כדי  הליכה יבוצעו   12�1�17�4
 .3.1.4סעיף  1.1חלק  1099ת"י 

 TRIPLEבעלת ציפויים    LOW Eהזכוכית הבידודית תהיה בעלת שכבה חיצוית מחוסמת מסוג   12�1�17�5
SILVER. 

  תהיה בעלת מקדמים כדלקמן: LOW E הזכוכית מסוג  12�1�17�6
  

  

  ייצור זכוכית בידודית  12.1.18

  . DIN 1826-בהתאם ל הזכוכית הבידודית תיוצר בשיטה של הדבקה כפולה קרה 12�1�18�1

 .LOW Eיצרן זכוכית בידודית יהיה מעבד מורשה של יצרן הזכוכית החיצוית  12�1�18�2

  הדבקה ראשוית תבוצע עם בוטיל. 12�1�18�3

דו 12�1�18�4 הדבקה  חומר  עם  תבוצע  היקפית   שייה  סיליקון  -הדבקה  או  פוליסולפיד  או  קומפוטי 
  סטרוקטוראלי. 

  . במרווחים בין לוחות הזכוכית יוכס ספייסר ממולא בחומר סופג לחות 12�1�18�5

תכלול   12�1�18�6 אשר  בידודית  זכוכית  יצרן  של  מדבקה  עליה  תשא  הפרויקט  לאתר  שתסופק  זכוכית  כל 
  איפורמציה כדלקמן: 

  סוג, עובי, מחוסמת/שכבות של כל לוח הזכוכית  

  עובי שכבת אוויר  

  עשה שימוש לצורכי ההדבקה.    –סוג ההדבקה הדבקה קרה ותיאור חומרים שבהם 
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 ההדבקה תהיה קשיחה, לא מתפוררת, ולא יתת לקילוף. 12�1�18�7

במידה ולפרויקט יסופקו זכוכיות עם הדבקה שלא תואמת למפרט לעיל או הדבקה לא איכותית ,  12�1�18�8
  מין וציגים מטעמו.יבצע בדיקות ההדבקה על חשבוו במעבדה עפ"י הוראת המז שוכרה

  שים לזכוכית הבידודית. 10יספק אחריות של   שוכרה 12�1�18�9

  זכוכית שכבות  ייצור 12.1.19

  יש להשתמש בשכבת ההדבקה שלא מתכווצת ולא פגעת מסביבה קורוזיבית.  12�1�19�1

 .והמלצות מעבד זכוכית 1099תהיה בהתאם להחיות ת"י עובי שכבת ההדבקה  12�1�19�2

  חיסום ובקרת איכות  –זכוכית   12.1.20

יעביר אישור בתוקף של מכון התקים הישראלי היתן למפעל מחסם את הזכוכית לעובי    שוכרה 12�1�20�1
 וסוג זכוכיות שמרכיבות את הזכוכית הבידודית. 

 מיקום החותמת על הלוח של הזכוכית המחוסמת יהיה תמיד בצד ימין למטה.  12�1�20�2

הדפס לייזר של     ש תוך כדי  הליכה יבוצעבזכוכית אשר מותקת באזור בו בי אדם עלולים להתג 12�1�20�3
עיצוב   עפ"י  המשכירה  אדריכל  הסמל  ובאישור  השוכר  לת"י  של  סעיף    1.1חלק    1099ובהתאם 

3.1.4. 
 יקל  שוכרה בדיקה   סילפיד- יבדוק את כל שכבות הזכוכית שתסופק לפרויקט להמצאות בה שבבי)

להחלפת  HEAT SOAK TEST   –מעבדתית הקשורות  ההוצאות  וכל  זכוכית  לשבר  אחריות   .(
 ובאחריותו. שוכרהשים יהיו על חשבון  7הזכוכית במשך 

 חיסום הזכוכית יבוצע עפ"י הגדרות להלן:  12�1�20�4
 6    mm clear glass - max roller wave is 0.08 mm for every 300 mm span ,Edge Lift 0.2 

mm 

 6   mm Low E 0.06 ,max roller wave 0.1 mm for every 300 mm span ,Edge Lift 0.25 mm 

  שים לטיב יוצור הזכוכית. 10יספק אחריות של   שוכרה 12�1�20�5

  גימור פרופילי ופחי אלומייום בסביבה קורוזיבית חמורה  12.1.21

  צבע. גמר או שה ללא צורך בחידוש ה 25ימור הפרופילים יהיה עמיד למשך ג 12�1�21�1

  גימור פרופילי ופחי האלומייום של פריטי האלומייום  בפרויקט יבוצע ב:  12�1�21�2
  ודייז טבעימיקרון או: 25-30. עובי שכבת הציפוי יהיה פרומשיא 

   צבע אבקתי עמיד בסביבה קורוזיבית חמורהINTERPON D3000   גוון מתכתי עפ"י בחירת  או ש"ע ב
  האדריכל או: 

 על בסיס    תיצבע אבקPVDF  פלורידה במשך עומד במבחן  ובסיסים    120,  בפי חומצות  ועמיד  חודש 
 (חומר אירטי). 

 פחי האלומייום יעברו לציפוי אך ורק לאחר הברשה וכיפוף. 12�1�21�3

גוון פרופילי ופחי האלומייום יבחר ע"י האדריכל על פי דוגמאות פרופילים צבועים שיסופקו ע"י   12�1�21�4
  השוכר

  משקופים עיוורים והתקת מוצרי האלומייום  12.1.22

עיוורים 12�1�22�1 משקופים  בפרויקט  יהיו  הפתחים  לא  מהצד  בהיקף  מורכבים  אלומייום  עוגי  אלא   ,
  הפימי בלבד.

  איטום הפתחים 12.1.23

  . 1068,4068,1568בהתאם לדרישות ת"י  יהיו אטומים מפי חדירת מים ורוח אלומייוםפריטי  12�1�23�1

 ולפי התחלת עבודות טיח ואבן. מסגרות אלומייוםאיטום הפתחים יבוצע לאחר הרכבת  12�1�23�2

איטום הפתחים מפי חדירת מים ורוח בעיסה יהיה מסוג הדבק לפרופילי אלומייום, בטון. עיסת   12�1�23�3
  לא פוגע באלומייום או צבע, לא אוגר רטיבות או מפריש שמים.איטום תהיה מסוג ש
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בין   12�1�23�4 רווחים  אלומייוםלאיטום  חומר    מסגרת  עם  רולקה  תבוצע   SOUDASEAL 24O FCלבטון 
  . EPDMבבלגיה או שו"ע. ה"ל יבוצע לפי ביצוע איטום עם סרט בוטילי או  SOUDALתוצרת חב' 

חומר   12�1�23�5 עם  מריחה  תבוצע  סרט  קצה  של  איטום  חב'    SOUDASEAL 24O FCלהבטחת  תוצרת 
SOUDAL .בבלגיה או שו"ע  

ע"י סרט  12�1�23�6 ייעשה  (בלוקים)  בטון  קיר  או  העיוור  בין מסגרות אלומייום למשקוף  איטום מרווחים 
  או שו”ע. TREMCOשל חב'    ILLMOD TRIOמתפח 

שחור תוצרת   MS-POLYMER 240FC לאיטום בין אלומייום לאלומייום ייעשה שימוש בחומר    12�1�23�7
  בבלגיה או שו"ע. SOUDALחב' 

תוצרת חב'    SILIRUB WSחומר  ייעשה שימוש בלאיטום בין זכוכית לאלומייום צבוע או אודייז   12�1�23�8
SOUDAL .בבלגיה או שו"ע 

שקוף תוצרת    SILIRUB WSיהיו אטומים עם חומר     SGן לוחות הזכוכית בקירות מסך  בי   תפרים 12�1�23�9
  בבלגיה או שו"ע. SOUDALחב' 

בחומר   12�1�23�10 שימוש  ייעשה  רבודות  זכוכיות  בין  תפרים  חב'    SILIRUB WSלאיטום  תוצרת  שקוף 
SOUDAL .בבלגיה או שו"ע  

ייעשה   12�1�23�11 צרים)  (סדקים  בגירוג  מחוברות  מסגרות  של  פיות  ב איטום   COSMOPUR 819-שימוש 
  מעלות. 90אשר יוזרק בפיות 

 EMSEAL DSMלאיטום תפרי התפשטות ותפרים סיסמיים ייעשה  שימוש בחומר מתפח כדוגמת   12�1�23�12
 או ש"ע. EMSEALשל חב' 

תוצרת חב'  STRIBO F3.14-F8.60 יהיו דוגמת דגמים  בפרויקטמברשות איטום של חלוות ודלתות  12�1�23�13
TRIBOLLET  .בצרפת או שו"ע 

  שים לטיב האיטום. 15יספק אחריות של  שוכר ה 12�1�23�14
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 המפרט המיוחד 12.2

  

  קיר מסך / ויטרית קיר מסך/ רצועת קיר מסך   12.2.1

  תיאור כללי 

 או ש"ע מאושר.   של חב' אקסטל MATRIX 50Rקיר המסך/הוויטריה תבוצע ממערכת  12�2�1�1

קיר   12�2�1�2 ביצוע  קוסטרוקטור רשום המלבוה  יציג אישור  וכל  שוכר  ברגים  עוגים,  לפרופילים,  המסך 
  מרכיבי קיר המסך. 

 בוי מסריג של פרופילים אכיים ואופקיים.   פריטה 12�2�1�3

  2.0  -הסמוי לא יפחת מ  קיר המסךעובי הדופן של הפרופילים המשמשים לקורות, לעמודים ולאגף   12�2�1�4
  מ"מ.

  בהתאם להחיות יצרן המערכת. קיר המסך/הוויטריה תבוצעו 12�2�1�5

הכפף   12�2�1�6 שלד    יימאלהמקסבחישוב  של  שהוא  כל  רכיב  המסךשל  הרוח קיר  עומס  בחשבון  יילקח   ,
  לעומס שיא. הכפף ייבדק ללחץ חיובי ושלילי.   414זה על פי ההגדרות שבת"'  לפרויקטאשר יחושב 

מאורך המפתח בין שתי קודות עיגון   1/200לא יעלה על    קיר המסךשיעור הכפף של רכיב של שלד   12�2�1�7
  מ"מ. 15-מובכל מקרה לא יהיה יותר  

   .הלשייאחת מקביל  עמודי האלומייוםיהיו מחוברות אל  האלומייוםקורות  12�2�1�8

במידה ותבחר חלופה עם קיר מסך קמור, יבוצע כיפוף קורות קיר המסך לפי רדיוס מתאים למבה  12�2�1�9
הקיר. הכיפוף ייעשה עם כלים מתאימים על מת לבצע קורות מכופפות ללא כימותים וקיפולים,  

ואסט ה חלקות  המכופפות,  הקורות  של  סדרתי  יצור  התחלת  לפי  לאישור    שוכרטיות.  יציג 
 האדריכל והמזמין קורה מכופפת אחת.

,  הפריטוייבו כך שיאפשרו תזוזות הדדיות בין הביין לבין האלמטים השוים של    ןיתוכ  הפריט 12�2�1�10
של   במשרעת  תרמיים  משיויים  הובעות  עצמם,  לבין  אדמה      75ובים  רעידות  רוח,  כוחות  צ', 

  .בחלוןוגורמים אחרים. השפעותיהם של כוחות אלו לא יגרמו לרעשים או חריקות 

  לרוחבו ע"י שימוש במחברי קורות מיועדים לכך.  הפריטיש להבטיח התפשטות  12�2�1�11

ת אטמים כפולים עם השוואת לחצים בין חוץ המערכת תהיה בעל  קיר המסךמערכת האיטום של   12�2�1�12
לבין האזור שבין שי האטמים. המערכת תבטיח יקוז כלפי חוץ של המים אשר יסתו מעבר לקו 

  האיטום החיצוי. שיטת ייצור המערכת תבטיח שמים לא יגיעו אל קו האיטום הפימי. 

ה 12�2�1�13 של    שוכרעל  המודולים  של  המדויק  הרוחב  את  שלמות    הפריטלחשב  יחידות  שיקבל  מת  על 
וזהות של מודולים, לכל אחת מהמערכות. הסטיות ברוחב החזית שבין קומה לקומת יסגרו בקווי 

 ההשקה את הביין. 

 עוגני קיר מסך 

 העוגים יהיו מקובעים או מחליקים. 12�2�1�14

 .מ"מ  6כל העוגים יהיו עשויים אלומייום בעל עובי לפחות   12�2�1�15

 ועל חשבוו.  שוכרהעוגים יבוצעו עפ"י חישוב קוסטרוקטור רשום של ה 12�2�1�16

חישוב העוגים יבוצע לאחר מדידת שלד המבה וקביעת מרחקים בין פרופילי האלומייום לקורות  12�2�1�17
 הבטון.

קירות  שוכרה 12�2�1�18 עוגי  כל  של  וחישובים  תכון  שלד    ימסור  מהדס  לאישור  בפרויקט  המסך 
 וקוסטרוקציה של הפרויקט. 
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 עיגון וויטרינה חד קומתית 

 קודות. 2-עיגון יבוצע לקורות בטון עליוה ותחתוה ב 12�2�1�19

ה  ןיעוג  הוויטריה  עמודכל   12�2�1�20  . ועוגן עליון מחליק  עוגן תחתון מקבע  עוגים יאפשרו התפשטות ע"י 
 אכית של העמוד ביחס לביין.

 העוגים יהיו מקוריים של מערכת הפרופילים מושחלים בתוך חלל העמודים.  12�2�1�21

  עיגון רצועות  קיר מסך 

זוויתים מאלומייום בעובי   12�2�1�22 ע"י  מ"מ לפחות רציפים לכל    6עיגון לקירות בטון בצידי קיר המסך 
 גובה קיר המסך. 

המת 12�2�1�23 קומות.  במעבר  בטון  לקורות  האלומייום  עמודי  המעגים  (מתלה)  מסוג עוגים  יהיו  לים 
 "מתלה מחליק" מאלומייום מקוריים של מערכת קיר המסך.

 עיגון עם סטיות בשלד המבנה:

 סטיות בשלד המבה יספגו ע"י עוגי קיר מסך יתים לכווון.  12�2�1�24

של   12�2�1�25 למרחק  עד  הבטון  מקורות  מרוחקים  עוגים  כלולים  יהיו  המסך  קיר  מפים    25בעלות  ס"מ 
 טון.פרופיל עמוד קיר המסך עד לב

  איטום ובידוד בהיקף  הוויטרינה/קיר מסך 

יריעת סרט בוטילי של חב'   12�2�1�26 יבוצע איטום עם  מ"מ. היריעה    1.5בעובי    SCAPAבהיקף הוויטריה 
למתואר   בהתאם  תבוצע  היריעה  הדבקת  מתאים.  פריימר  יישום  לאחר  מושחז  בטון  על  תודבר 

  בסעיף "איטום הפתחים" לעיל ועפ"י החיות יצרן החומר.

בעובי  לת 12�2�1�27 אלומייום  זוויתן  יורכב  האיטום  ביריעת  מסך    2מיכה  קיר  לפרופיל  הבטון  בין  מ"מ 
 בהיקף.

 .מ"מ לפחות 50בידוד בהיקף קיר מסך יבוצע עם צמר סלעים בעובי   12�2�1�28

  עם זכוכית   מודולים אטומים 

בידודית   12�2�1�29 זכוכית  זיגוג  יבוצע  (ספדרלים)  אטומים  קבועים  כאשר    6+14+4בעובי  באגפים  מ"מ, 
בעובי   אלוקובוד  לוח  מזוגג  הפימי  במודולים   4מהצד  לזכוכית  זהה  חיצוית  זכוכית    מ"מ, 

 מעבירים אור.

ב 12�2�1�30 חתוכות  יהיו  הלוח  בהיקף  ביצוע    45-פיות  לאחר  פלסטיק  שכבת  לחשוף  לא  מת  על  מעלות 
 דבקה בידודית. ה

 .921, 755לוח האלוקובוד יעמוד בדרישות מכבי אש למבים ציבוריים בהתאם לת"י  12�2�1�31

 . השוכרגוון האלוקובוד ייבחר ע"י האדריכל עפ"י דוגמאות שיסופקו ע"י  12�2�1�32

 עמיד בתאי חום כבד.  PVDFגמר האלוקובוד יהיה  12�2�1�33

    עשן בין הקומות ר  חסימה למעב 

 קומת בייים תבוצע חסימת עשן.בין קיר המסך לקורת בטון של  12�2�1�34

תעשה   12�2�1�35 החסימה  הביין.  קומות  בין  תהיה  עשן  למעבר  וחסימה  אש  מכבי  דרישות  הגדרות עפ"י 
 מהדס הבטיחות.  

  ידאג לביצוע החסימה ולכל האישורים הדרשים. השוכר 12�2�1�36

 עלות החסימה כלולה בעלות קיר המסך. 12�2�1�37

 מפגש עם תקרה אקוסטית 

פרט מפגש    השוכר 12�2�1�38 יכלול  וקיר המסך  תקרה אקוסטית  שליבצע  מיועד   פרופיל. הפרט  אלומייום 
  או קצה של קורת הבטון.  לכך, אשר יחובר אל קורות קיר המסך ויהווה קט לתקרה האקוסטית
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  מפגש עם מחיצת גבס 

המחיצה 12�2�1�39 צדי  משי  אלומייום  הלבשות  יכלול  גבס  מחיצת  עם  יחוברמפגש  אשר  קיר    ו,  לעמודי 
  מסך בהתאם לפרטי הרכבה בחוברת פרטי אלומייום המצורפת למפרט הזה. ה

  מפגש עם חיפוי גבס פנימי 

 .  עם חיפוי גבס פימייבצע פרט מפגש  השוכר 12�2�1�40

  חיפוי הגבס.קיר המסך ויהווה קט ל פרופיליאלומייום, אשר יחובר אל  פרופילהפרט יכלול  12�2�1�41

  הכנה לעיגון שילוט / פרגולה חיצונית  

 ר המסך יבוצעו שתלים לשם הכה לחיבור שילוט או הכה לעגון פרגולה מהצד החיצוי. בעמודי קי 12�2�1�42

ומיועד לשאת   12�2�1�43 יהיו עשויים מפרופיל משוך מקורי שתול בתעלה חיצוית של קיר המסך  השתלים 
 מערכת הפרגולה. \שילוט

פרופיל   12�2�1�44 יושחל  המסך  קיר  עמוד  עטופה    אלומייוםבתוך  אלומיPVC  מגולוות  פרופיל  יום  או 
 להבטחת חיזוק הפרופיל מספק חיבור הפרגולה. 

  ויטרית קיר מסך/רצועת קיר מסך / בקיר מסך יסמו ןחלו 12.2.2

החלון הסמוי יורכב מאגף וממלבן. המלבן יהיה פרד מהקורות והעמודים של קיר המסך וירותך   12�2�2�1
אליהם בעזרת ברגים או אבזרים העשויים לכך. הזכוכית תודבק אל מסגרת האלומייום של האגף 

  . STRUCTURAL SILICON GLAZINGבשיטת 

יהיו על    STRUCTURAL SILICON GLAZINGהחיות לביצוע השמשות בחלוות סמויים בשיטת  12�2�2�2
  . STRUCTURAL SILICON GLAZINGפי החיות לביצוע השמשות בשיטת 

  כמתאימים לשיטה זו.  STRUCTURL SILICON-מערכת חלוות והחומרים יאושר על ידי יצרן ה 12�2�2�3

סמוי תהיה בעלת איטום משי של סיליקון. מבה הזכוכית והחומרים    ןחלו השל    זכוכית בידודית  12�2�2�4
  . STRUCTURAL SILICON-רה יאושרו על ידי יצרן ההמשתתפים בייצו

החלו 12�2�2�5 של  הפתיחה  משתה.   ןמגון  במרחק  חוץ  כלפי  פתיחתם  ויאפשר  מתכוון  עצר  בעל  יהיה 
זה   ויסות  וסגירת החלון. התקן  ויסות של כוח ההפעלה הדרוש לפתיחת  יהיה בעל התקן  המגון 

ו העצמי של אגף החלון ימע סגירה מקרית יופעל ע"י יצירת חיכוך, המגון יהיה בוי כך שמשקל
  של החלון כתוצאה ממשב רוח מצויה.

  בוסף יותקו בחלון זוג מגבילי פתיחה קישות.  12�2�2�6

באגף של החלוות הסמויים  תהיה ידית עם לפחות שתי קודות עילה בסף החלון ושתי קודות   12�2�2�7
  . עילה במזוזות החלון

 כל האביזרים ופרזול החלון יותאמו להוראות יצרן הסדרה.  12�2�2�8
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  בחלוות לשחרור עשן  מוע חשמלי עם עילה 12.2.3

 לפתיחה/סגירה ומוע עילה  היקפית. מוע חשמלי ןחלון יותקכל ב 12�2�3�1

 Chain drive KS2 24VDCדגם מוע חשמלי לפתיחה/סגירה יהיה כדוגמת מוע שרשרת ירוסטה   12�2�3�2

S2   'של חבAUMULLER. 
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  וע כפול . 1100במידה וחלון יהי מעלמ"מ רוחב ייעשה שימוש מ  

   מעל רוחב  בעל  החלון  של  לפתיחה/סגירה  חשמלי  מוע  מוע    1100דגם  כדוגמת  יהיה  מ"מ 
  . AUMULLERשל חב'   Chain drive KS2 TWIN S12 24V DCטה שרשרת ירוס
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מוע   12�2�3�3 כדוגמת  יהיה  עילה  מוע  חב'    FV-2דגם  של    AUMULLERשל  היקפית  עילה  המבטיח 
   החלון.

  

כל מוע יכלול מחברים מתאימים למסגרת חלון אשר מתואר לעיל. סוג המוע יותאם למשקל כף    12�2�3�4
  החלון.

והרכיבים להשתלבות המוע במגון להפעלת/סגירת   12�2�3�5 הרכבת מוע החשמלי כוללת כל האביזרים 
  הפתח, כגון שאים, מגעוים, מחברים וכדומה. 

  לאוורור/שחרור עשן פתיחה/סגירה של החלונות  

 מפקודת מרכזת גילוי שריפות של הביין.  12�2�3�6

  ידית ע"י מתג הפעלה מקומי. 12�2�3�7

  לחצי הפעלה מקומיים לחירום.  12�2�3�8

  עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש או מתזים .   12�2�3�9

  תכולת העבודה 

 יספק את המועים, הרכזת, השאים, מגעוים, מחברים וכל הדרש לתפקוד המועים.   השוכר 12�2�3�10

 מ'.  1.5תקין את המועים עם כבל חשמל חסין אש באורך של י השוכר 12�2�3�11

  דלת פתיחה סביב צירי צד (תיאור כללי)  12.2.4

 או ש"ע מאושר.  של חב' טכיקה MP 70כדוגמת  -מערכת פרופילים  12�2�4�1

  מבה הדלת: 12�2�4�2
  ויה ממערכת פרופילים בעלייהם. 2הדלת ביום עם הפרדה תרמית בקאמרות מאלומי 

   או המברשת  אחז  בסיס,  לרבות  בכף  או  במשקוף  שהיא  קודה  בכל  הפרופיל  דופן  של  ומילי  עובי 
 מ"מ.   2האטם יהיה 

  ות בעלות עובי דופןיתן להשתמש בפרופיל סף גבוהה שחלק מהדפ1.75  .מ"מ 

 רציה לא פחות מט האיף הדלת יהיו בעלי מומרציה של פרופילי מסגרת כט האי4ס"מ  140  -מומ   
  סביב ציר מישור הזכוכית .

  .יקוז מיםהדלת תהיה בעלת פרופיל סף גבוה המכיל פתרון הולם לאטימות ול  

 סגירה או בהשפעת עומסי רוח.-הדלת תתפקד בלי להשמיע רעש או זמזום בזמן פתיחה  
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  יצור הדלת: 12�2�4�3
 גז ארגון מצד ה סתר לעין.  פרופילים אופקיים ואכיים של הכף והמשקוף ירותכו בפיות מפגש עם 

 הריתוך יבוצע כך שלא יפגע בצבע הפרופילים. 

  .ףון לאחר הרכבת הכת לאפשר כווף יכלול בורג וויסות עליון על מיצור הכ  

  אבזרים של הדלת:  12�2�4�4
  האטמים של הדלת יהיו עשויים מסגרתEPDM  .ות מגופרותריצפה בעלת פי  

  .פרדות ותלא יורשה שימוש באטם ובפי  

   ,קפיצים אומים,  ברגים,  בפיה  ויש  במידה  אלומייום.  עשויות  יהיו  וכף  משקוף  של  החיבור  פיות 
 . 316הם יהיו עשויים ירוסטה לא מחלידה ולא מגטית סגסוגת   -פיים וכדומה 

 ימי אשר מאפשר שימוש במגיף עליון סמויפרופילי המערכת צריכים להיות בעלי חלל פ .  

 צירי  צד בכפיים:  12�2�4�5
 יקה  בכצד מכא צירי  יותקו שלושה  כף  . הצירים המותאמים     Heavy Dutyל  לדלתות אלומייום 

כיווים פרדים ובלתי    3לדלת ומותקים על המשקוף והכף בעזרת ברגים אם כיוון עצמי. לכל ציר  
לפחות   חודרים  ברגים  ע"י  ומשקוף  כף  לפרופיל  יחובר  ציר  כל  פרופיל    2תלויים.  של  דפות 

מ"מ. כל כיווי הצירים בדלת יבוצעו ללא פירוקה, אלא עם פירוק    8מייום, קוטר הברים לפחות  האלו
  פעולות.  200,000  -גרמי ל   RALכיסוי הברגים כאשר הדלת רק במצב פתוח. לציר יהיה אישור תקן  

  יל. דפות של הפרופ  3מ"מ ויעבור  76מ"מ אורך  12אורך בורג חיבור של הצירים יהיה בעל רוטק  

 המעול וגדי העילה שלו יהיו עשויים אלומייום.  12�2�4�6

אקטיבי)   12�2�4�7 (סף  מברשת  או  אטם  עם  אלומייום  פרופיל  יותקן  החיצוי  מהצד  חיצוית  דלת  בסף 
  למיעת חדירות מים ורוח דרך הסף.

  הברגה מפליז או ירוסטה.-כל החיבורים לפרופילי האלומייום יבוצעו עם יטים  12�2�4�8

  הרכבת פרזול הדלתות:  12�2�4�9
 תתאים  ח וצורתם  מתאים  ציוד  בעזרת  יכורסמו  ולצילידר  מעולים  פריצה,  גד  לאביזרים  ריצים 

לצורת המעול והצילידר. החלק הגדי ללשון ולבריח המוע המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא  
 מותקן. 

  גדם הברגים  של  עצמית  פתיחה  למיעת  בדבק  שימוש  עם  יבוצע  הדלת  פרזול  של  ברגים    הידוק 
Cyberbond TM 66    .י כרכיםירוסטה מרוח על כל בורג לפחות על של 

 יטים יום יבוצעו עםירוסטה. -כל החיבורים לפרופילי האלומי הברגה מפליז או  

  עולים חשמלייםהעברת מתח למ  

   ורית גמישה עשויה מתכת לא מחלידהף תבוצע ע"י מעביר מתח בתוך ציהעברת מתח ממשקוף לכ
 שים בתאי עבודה קשים.  10לפחות   ועמידה לאורך

  פתיחה ע"י מפתח מייסטר  

   .הלת המקוםה ע"י  מוגדר  לפי  מייסטר  ברב מפתח  מצוידים  יהיו  כל המעולים  של  הצילידרים  כל 
 כמות המפתחות הדרשים להספקה.  שוכרציג המזמין ימסור ל
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    1Dכפית עם כף פעילה וכף מקובעת  -דלת דו 12.2.5

  בוסף למתואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים". מפרט הדלת להלן  12�2�5�1

 כף פעילה וכף מקובעת עם בריחים. –כפיים  2הדלת תכלול  12�2�5�2

  :  פרזול של הכף הפעילה 12�2�5�3
   דגם דוגמת  סתר  עליון  לעיל    BOXER  2-4מגיף  המתוארות  הפוקציות  כל  כולל  מאושר  שו"ע  או 

  בסעיף "דלת פתיחה סיב צירים". 

   קבועות אכי  ציור  אודייז  ידיות  בגמר  מאלומייום  ופימית  הידיות    .מיקרון  15חיצוית  חיבור 
מרוח על כל בורג לפחות על    אלומייוםל   Cyberbond TM 66באמצעות מוט הברגה ייעשה עם דבק  

 שי כרכים. 

 2    חברת של  קודתיות  רב  עילות  עם  עילה    KFVמעולים  ובריחי  גדיים  כולל  ירוסטה  חזית  עם 
.עשויים מירו של    AS 2300ומעול לשון דגם    AS 9600מעול לשון דגם   סטה עם אפשרויות כיווון 

כל חלקי המעולים יהיו מותאמים לסביבה קורוזיבית חמורה. מעול אחד יורכב במפלס    .KFVחברת  
- ס"מ מעל פי הריצוף ויהיה בעל צילידר, לשוית רול ובריח עילה. מעול שי יורכב במפלס כ  100-כ

 ס"מ מעל פי הריצוף ויהיה בעל בריח עילה וצילידר. 180

  פרזול כף פסיבית:  12�2�5�4
  עליון לפחות  -בריחים  אודייז  בגמר  אלומייום  או  פליז  או  מגטית  לא  ירוסטה  עשויים    20תחתון 

 מ"מ.  12לפחות   -מיקרון. הבריחים יהיו כבדים מותאמים למבה ומשקל הכף. קוטר פין הבריח 

 יהיה התחתון  הגדי  אלומייום.  או  פליז  או  מגטית  לא  ירוסטה  עשוי  כוס  בצורת  לבריחים    גדי 
 מחובר באופן יציב ובטוח לתשתית יציבה לא מחלידה. הגדי התחתון לא יבלוט ממישור ריצוף חוץ. 

   2Dכפית -דלת מילוט דו 12.2.6

דו 12�2�6�1 מילוט  תכלול- דלת  כפיים     כפית  ידית    - שתי  בעלת  תהיה  כף  כל  פסיבית.  וכף  פעילה  כף 
ומעול חיצוית  קבועה  ידית  בעלת  תהיה  פעילה  כף  שתי  -דוצילידר  -מילוט.  בין  מפגש  צדדי. 

 הכפיים ייעשה עם פרופילי שולבים כך שהכף הפעילה תהיה חיצוית ביחס לכף פסיבית.  

 הדלת תורכב בפתח קיר מסך. 12�2�6�2

  פרזול של הדלת  

או   GEZEשל חב'    TS 5000 ISMכפית עם זרוע מחוזקת ומתאם סגירה דגם   -מחזיר עליון לדלת דו 12�2�6�3
ימסור אישור של ספק    שוכרע"י מתקין מורשה של הספק . ה  ש"ע מאושר. התקת המחזיר תבוצע

  בכתב כי המחזיר הותקן על ידו ובהתאם להחיות יצרן. המחזיר יהיה בעל התכוות הבאות: 
  ת לויסות ביןית ט2 -ל   6דרגת מומ .  

 .ויסות מהירות הסגירה  

  ויסות מהירות הטריקה– BACK CHECK.  

  ת לכיווןהחזקה ב"מצב פתוח" בזוויתית  -  HOLD OPEN.  

   .מהירות סגירה מבוקרת בכל קשת הפתיחה של הדלת 

  :  פרזול של כף פעילה 12�2�6�4
   ודייזיום בגמר אכית מאלומיור קבועה אף הפעילה ידית ציי בכמיקרון. קוטר    25-30מהצד החיצו

  מ"מ אורך הידית לכל גובה הדלת.  32ציור הידית 

 ייעשה עם בדבק  חיבור הידיות באמצעות מוט הב על כל בורג    לאלומייום   Cyberbond TM 66רגה 
  לפחות על שי כרכים.

  דר דגםכית וציליעילה א עול חבוי עםשל חב'  01.136.3500.426מWSS .או ש"ע מאושר  

  עול חבוי דגםשל חב'   01.680.9200.426ידית מילוט מחוברת למWSS .או ש"ע מאושר  

  פרזול כף פסיבית:  12�2�6�5
  עולדר דגם מכית ללא ציליעילה א של חב'   01.144.3500.426חבוי עםWSS  .או ש"ע מאושר  

  של חב'  01.682.200.426ידית מילוט דגםWSS .או ש"ע מאושר 
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  3Dכפית -מילוט חד דלת 12.2.7

  מפרט הדלת להלן בוסף למתואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים".  12�2�7�1

 הדלת תכלול כף אחת פתיחה החוצה. 12�2�7�2

  : הדלתפרזול של  12�2�7�3
 עליון לדלת חד או ש"ע מאושר.   GEZEשל חב'    T-STOPעם זרוע מחוזקת    TS 5000כפית  -מחזיר 

ימסור אישור של ספק בכתב כי המחזיר    שוכרהתקת המחזיר תבוצע ע"י מתקין מורשה של הספק . ה 
 הותקן על ידו ובהתאם להחיות יצרן. 

 יום בכית מאלומיור קבועה אי ידית ציודייז  מהצד החיצוור הידית    25גמר א32מיקרון. קוטר צי  
  מ"מ אורך הידית לכל גובה הדלת. 

   דרצילי או חשמלית מרכז  מכאית  להפעלה  יתן  וצילידר  ואופקי  אכי  בריחים  עם  חבוי    35מעול 
  או ש"ע מאושר. WSSשל חב'    01.154.3500.426מ"מ . מק"ט  

  עול חבוי דגםשל חב'   01.680.9200.426ידית מילוט מחוברת למWSS .או ש"ע מאושר 

  .ימי יכלול פרפר קבועדר מהצד הפצילי 

  .דר יהיה מצויד במפתח מייסטר עפ"י הגדרות ביה"חהצילי 

  4Dכפית רגילה -דלת חד  12.2.8

  מפרט הדלת להלן בוסף למתואר לעיל ל"דלת פתיחה סביב צירים".  12�2�8�1

 הדלת תכלול כף אחת פתיחה רגילה פתחת החוצה.  12�2�8�2

 בפתח קיר מסך. הדלת תורכב 12�2�8�3

  פרזול של הכף:  12�2�8�4
   דגם דוגמת  סתר  עליון  חב'    BOXER  2-4מגיף  הפוקציות    GEZEשל  כל  כולל  מאושר  ש"ע  או 

  המתוארות לעיל בסעיף "דלת פתיחה סיב צירים". 

 ידית הדלת:  בחזית  מופיע  לפי  בצורה  וחיצוית  פימית  קבועה  מ-ידית  אכי  קוטר  אלומייוםציור   .
  "מ אורך, הידית לכל גובה הדלת.  מ  32ציור הידית 

 2    חברת של  קודתיות  רב  עילות  עם  עילה    KFVמעולים  ובריחי  גדיים  כולל  ירוסטה  חזית  עם 
. של    AS 2300ומעול לשון דגם    AS 9600מעול לשון דגם   עשויים מירוסטה עם אפשרויות כיווון 

כל חלקי המעולים יהיו מותאמים לסביבה קורוזיבית חמורה. מעול אחד יורכב במפלס    .KFVחברת  
- ס"מ מעל פי הריצוף ויהיה בעל צילידר, לשוית רול ובריח עילה. מעול שי יורכב במפלס כ  100-כ

 ס"מ מעל פי הריצוף ויהיה בעל בריח עילה וצילידר. 180
 

    5Dכפיים   2 דלת גררת אוטומטית קורסת 12.2.9

בעלת   12�2�9�1 תהיה  ו  1הדלת  קורסת  גררת  ופרופילים    1-כף  מגון  עם  קורסת  כדוגמת קבועה  תהיה 
 גרמיה.   GEZE תוצרת

 גרמיה  .   GEZEתוצרת    GE50N 11 BO Wדגם הדלת   12�2�9�2

מפרופיל 12�2�9�3 אופקית  קורה  כוללת  בהתאם    עמוד  הדלת  עליון  מגון  לתליית  דרשת  אשר  מסך  קיר 
  לתכון המצ"ב. הקורה תחובר לעמודי קיר המסך באמצעות "סליב " מרותך עם ארגון לעמודים. 

  מגון :  

 המגון כולל כל המרכיבים יהיה עמיד סביבה קורוזיבית ימית חמורה.  12�2�9�4

מאומצת   12�2�9�5 לעבודה  העה  כדוגמת  מערכת  בעלת    EC DRIVE מדגם גרמיה      GEZEתוצרתתהיה 
 ק"ג כול כף).  120ק"ג  ( 240כושר שיאה של עד 

 אישור "מכון התקים הישראלי " למערכת ההיע במתח מוך.  12�2�9�6

  גרמיה לאגפים הגררים והקבועים.    GEZEמגון "קריסה " מתוצ'  12�2�9�7

  פיקוד מיקרופרוססור, מגון החזרה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר.  12�2�9�8

  י להגה. תא פוטו אלקטר 12�2�9�9

  מעלות עם עזרי תמיכת פתיחה מובים במגון .  180מכסה מקורי לפתיחה צירית של  12�2�9�10
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  מצבים כולל פוקציה להצפת שימוש .   6בורר מצבי עבודה דיגיטאלי   12�2�9�11

  ד'    30-סוללה לפתיחת חרום במקרה של הפסקת חשמל / להפעלה רצופה עד כ  12�2�9�12

  יח' יתוק אוטומטית בפתיחת בהלה .  12�2�9�13

 אלקטרו מכאי מובה במגון  + ידית טרול . מעול   12�2�9�14

 מהירות).-לבקרה על המגון (פתיחה/סגירה PCעל המגון לכלול אמצעי חומרה למערכת  12�2�9�15

  חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת ממחשב מרכזי.  12�2�9�16
  גלאיי  רדאר  

וילון בטיחות  דגם 12�2�9�17 גלאי רדאר משולב עם  וליציאה   ושא אישור     gezeשל חב'   gc 365 rלכיסה  
  "משרד התקשורת". 

  עילה גד פריצה 

מכאית עילה גרירה וגם עילה של -(המבצע בפעולה אלקטרו     combi look  מכי-מעול אלקטרו 12�2�9�18
 הפתיחה הצירית לבהלה) + ידית ליטרול במשיכה. 

  .   לשחרור העילה בהעדר מתח חשמלי  סוללת גיבוי 12�2�9�19
  אגפים גרר /קבוע 

האגף   12�2�9�20 מסדרתפרופילי  יהיו  והקבוע  תוצרת    GE 50 N הגרר  כדוגמת  שולב       GEZEתהיה  עם 
  מקורי  לאטימה בקודת ההשקה עם הפתח ע"י אטם  מטיפוס  "ספיר ". 

בין האגפים הגררים באמצעות  אטמים    12�2�9�21 פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בקודת המפגש 
  במפגש כמור וקעור . 

בפ 12�2�9�22 וסמוי  מובה  רצפה  האגף  מוביל  בפרוק  צורך  ללא  להחלפה  היתן   , אורכו  לכל  התחתון  רופיל 
  הגרר. 

  מסילת רצפה שקועה , מוביל אוקולון עם מפחית חיכוך מובה  . 12�2�9�23

  מעול  מרכזי עם לשון ופלת מובה בפרופיל מרכזי של האגף הגרר.  12�2�9�24
  זכוכית 

 . לפחותמ"מ  6+1.52+6זכוכית רבודה בעובי  12�2�9�1

  .FINGER safety –ע"פ תקן   זיגוג במישור פי הפרופיל 12�2�9�2

 סרגלי זיגוג  בצד אחד בלבד. 12�2�9�3

    6Dכפיים   2דלת גררת אוטומטית    12.2.10

 גרמיה.   GEZE תהיה כדוגמת תוצרתכפיים גררות עם מגון ופרופילים  2הדלת תהיה בעלת  12�2�10�1

 .גרמיה   GEZEכדוגמת תוצרת   ESGדגם הדלת  12�2�10�2

מפרופיל 12�2�10�3 אופקית  קורה  כוללת  בהתאם    עמוד  הדלת  עליון  מגון  לתליית  דרשת  אשר  מסך  קיר 
  לתכון המצ"ב. הקורה תחובר לעמודי קיר המסך באמצעות "סליב " מרותך עם ארגון לעמודים. 

  מגון :  

 המגון כולל כל המרכיבים יהיה עמיד סביבה קורוזיבית ימית חמורה.  12�2�10�1

מאומצת   12�2�10�2 לעבודה  העה  כדוגמת  מערכת  מדגם     GEZEתוצרתתהיה  בעלת    EC DRIVE גרמיה 
 ק"ג  (משקל הכף).  120כושר שיאה של עד 

  אישור "מכון התקים הישראלי " למערכת ההיע במתח מוך.  12�2�10�3

  פיקוד מיקרופרוססור, מגון החזרה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר.  12�2�10�4

  תא פוטו אלקטרי להגה.  12�2�10�5

  מעלות עם עזרי תמיכת פתיחה מובים במגון .  180מכסה מקורי לפתיחה צירית של  12�2�10�6

  מצבים כולל פוקציה להצפת שימוש .   9בורר מצבי עבודה דיגיטאלי   12�2�10�7
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   .ד'  30-סוללה לפתיחת חרום במקרה של הפסקת חשמל / להפעלה רצופה עד כ  12�2�10�8

 מעול  אלקטרו מכאי מובה במגון  + ידית טרול .  12�2�10�9

 מהירות).-לבקרה על המגון (פתיחה/סגירה PCעל המגון לכלול אמצעי חומרה למערכת  12�2�10�10

  חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת ממחשב מרכזי.  12�2�10�11
  גלאיי  רדאר  

וילון בטיחות  דגם 12�2�10�12 גלאי רדאר משולב עם  וליציאה   ושא אישור     gezeשל חב'   gc 365 rלכיסה  
  "משרד התקשורת". 

  אגפים גררים  

יהיו   12�2�10�13 עם שולב  מקורי       GEZE תוצרתתהיה כדוגמת        ESGמסדרתפרופילי האגפים הגררים 
  לאטימה בקודת ההשקה עם הפתח ע"י אטם  מטיפוס  "ספיר ".

בין האגפים הגררים באמצעות  אטמים    12�2�10�14 פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בקודת המפגש 
  במפגש כמור וקעור . 

האגף  מוב 12�2�10�15 בפרוק  צורך  ללא  להחלפה  היתן   , אורכו  לכל  התחתון  בפרופיל  וסמוי  מובה  רצפה  יל 
  הגרר. 

  מסילת רצפה שקועה , מוביל אוקולון עם מפחית חיכוך מובה  . 12�2�10�16

  מעולי  רצפה מובים בפרופיל התחתון של האגף הגרר. 12�2�10�17
  זכוכית 

 . לפחותמ"מ  6+1.52+6זכוכית רבודה בעובי  12�2�10�18

  .– FINGER safetyי הפרופיל ע"פ תקן זיגוג במישור פ 12�2�10�19

 סרגלי זיגוג  בצד אחד בלבד. 12�2�10�20

    7Dדלת גררת אוטומטית חד כפית   12.2.11

 גרמיה.   GEZE תהיה כדוגמת תוצרתכף גררת עם מגון ופרופילים   1הדלת תהיה בעלת  12�2�11�1

 .גרמיה   GEZEכדוגמת תוצרת ESGגם הדלת   12�2�11�2

מפרופיל 12�2�11�3 אופקית  קורה  כוללת  בהתאם    עמוד  הדלת  עליון  מגון  לתליית  דרשת  אשר  מסך  קיר 
  לתכון המצ"ב. הקורה תחובר לעמודי קיר המסך באמצעות "סליב " מרותך עם ארגון לעמודים. 

  המצ"ב. הקורה תחובר לעמודי קיר המסך באמצעות "סליב " מרותך עם ארגון לעמודים. 12�2�11�4
  מגון :  

 המגון כולל כל המרכיבים יהיה עמיד סביבה קורוזיבית ימית חמורה.  12�2�11�5

מאומצת   12�2�11�6 לעבודה  העה  תוצרתמערכת  כדוגמת  מדגם     GEZEתהיה  בעלת    EC DRIVE גרמיה 
 ק"ג  (משקל הכף).  120כושר שיאה של עד 

 אישור "מכון התקים הישראלי " למערכת ההיע במתח מוך.  12�2�11�7

12�2�11�8 גון החזרה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר. פיקוד מיקרופרוססור, מ  

  תא פוטו אלקטרי להגה.  12�2�11�9

  מעלות עם עזרי תמיכת פתיחה מובים במגון .  180מכסה מקורי לפתיחה צירית של  12�2�11�10

  מצבים כולל פוקציה להצפת שימוש .   6בורר מצבי עבודה דיגיטאלי   12�2�11�11

  ד'    30- סוללה לפתיחת חרום במקרה של הפסקת חשמל / להפעלה רצופה עד כ 12�2�11�12

  יח' יתוק אוטומטית בפתיחת בהלה .  12�2�11�13

 מעול  אלקטרו מכאי מובה במגון  + ידית טרול .  12�2�11�14

 מהירות).-לבקרה על המגון (פתיחה/סגירה PCעל המגון לכלול אמצעי חומרה למערכת  12�2�11�15

  חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת ממחשב מרכזי.  12�2�11�16



 -12-21-     

  גלאיי  רדאר  

גלאי רדאר   12�2�11�17 וליציאה   וילון בטיחות  דגםלכיסה   ושא אישור     gezeשל חב'   gc 365 rמשולב עם 
  "משרד התקשורת". 

  עילה גד פריצה 

מכאית עילה גרירה וגם עילה של -(המבצע בפעולה אלקטרו     combi look  מכי-מעול אלקטרו 12�2�11�18
 הפתיחה הצירית לבהלה) + ידית ליטרול במשיכה. 

  .   תח חשמלילשחרור העילה בהעדר מ  סוללת גיבוי 12�2�11�19
  אגף גרר 

מסדרת 12�2�11�20 יהיו  הגרר  האגף  תוצרת    GE 50 G פרופילי  כדוגמת  מקורי      GEZEתהיה  שולב   עם 
  לאטימה בקודת ההשקה עם הפתח ע"י אטם  מטיפוס  "ספיר ".

בין האגפים הגררים באמצעות  אטמים    12�2�11�21 פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בקודת המפגש 
  וקעור . במפגש כמור 

האגף   12�2�11�22 בפרוק  צורך  ללא  להחלפה  היתן   , אורכו  לכל  התחתון  בפרופיל  וסמוי  מובה  רצפה  מוביל 
  הגרר. 

  מסילת רצפה שקועה , מוביל אוקולון עם מפחית חיכוך מובה  . 12�2�11�23

  מעול  מרכזי עם לשון ופלת מובה בפרופיל מרכזי של האגף הגרר.  12�2�11�24
  זכוכית 

 . לפחותמ"מ  6+1.52+6זכוכית רבודה בעובי  12�2�11�25

  .FINGER safety –זיגוג במישור פי הפרופיל ע"פ תקן  12�2�11�26

 סרגלי זיגוג  בצד אחד בלבד. 12�2�11�27

  8D דלת זכוכית אספת 12.2.12

  אגפים אספים. 4דלת כוללת ה 12�2�12�1

  הוראות יצרן מערכת הדלת. ליצור הפריט יותאם  12�2�12�2

עם פרופילי אטימה בהיקף מסדרת    DORMA  HSW-Gאספות של חב'  הדלת תהיה דוגמת דלתות   12�2�12�3
LINE .או שו"ע  

עליוה 12�2�12�4 קוסטרוקציה אופקית  כוללת  עליוה של    מאלומייום  הדלת  חיבור מסילה  לצורך  ושאת 
  הדלת וכל האביזרים הדרשים לתפקוד הדלת. 

 . לפחות 316או פליז או ירוסטה  אלומייוםאביזרים הדלת יהיו עשויים כל ה 12�2�12�5

  .מלוטשות עם הברקהעם פיאות   מ"מ 12מחוסמת בעובי  השקופ  בכל האגפים זכוכית 12�2�12�6

  חלון הזזה    12.2.13

 כפיים מזוגגות גררות .  3או   2החלון יכלול חלק עליון חלון הזזה בעל  12�2�13�1

  .THERMAL BREAKהחלון יהיה בעל פרופילים עם  12�2�13�2

 אורן של חב' אלובין ש"ע מאושר. -מערכת פרופילים של החלון  12�2�13�3

 החלון יורכב בתוך סריג פרופילי קיר מסך.   12�2�13�4

סף החלון ירותק אל פרופיל אופקי של קיר המסך באופן יציב. אין להחדיר ברגים דרך אזורי הסף   12�2�13�5
  או זוויתן מאלומייום. Uהמשמשים ליקוז מים. יש לייצב את סף החלון באמצעות פרופיל 

מחלידה 12�2�13�6 לא  ירוסטה  ברגיי  ע"י  תבוצע  בפתח  החלון  ת"י    הרכבת  לדרישות  בהתאם  מגטית  ולא 
עד  4068 מהפיות  מרחק  הברגים    20:  בין  מרחק  יהיו    50עד    -ס"מ,  החלון  עיגון  ברגיי  ס"מ. 

יבצע הידוק חורי הקיר הבוי עם דבק צמטי על בסיס    שוכרמ"מ. ה  8מייתדים בעלי קוטר לפחות  
PVA  .יעת שליפת הברגים עקב התפוררות הקירלמ 

  .  ם לדרישות ת"י והוראות יצרן הפרופיליםיצור החלון  יותא 12�2�13�7
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סף החלון יבוצע מפרופיל חלול דרכו יוקזו המים כלפי חוץ. הסף יורכב על פרופיל מוגבה למפלס   12�2�13�8
 בטיחותי בהתאם לתכון המצ"ב.

חור יקוז בסף החלון יהיו מרכזי בעלי פיות מעוגלות ומידותו תאפשר יקוז מים מושלם.  החור   12�2�13�9
  מבלט מתאים בהתאם להחיות יצרן המערכת.יבוצעו עם 

  אין להחדיר ברגים דרך אזורי הסף המשמשים ליקוז מים. 12�2�13�10

 שולבי החלון יכללו שולב מחוזק פימי. 12�2�13�11

מוקצף אשר תפקידה    EPDMבין המזוזות לבין הסף ובין המזוזות לבין המשקוף תוכס רפידה של   12�2�13�12
מוקצף    EPDMל הסף יוחדרו פיסות של  לאטום את המשיק שבין הפרופילים. אל תוך קצות פרופי

פקקים   שי  שייווצרו  כך  הפרופיל  של  הפימיות  הדפות  אל  סיליקון  עיסת  בעזרת  יאטמו  אשר 
  האוטמים את חלל הפרופיל.

הבולט   12�2�13�13 פלסטי  ספיר  בעלות  יצוקות,  מברשות  יהיו  אטימה  גופה    2עד    1.5מברשות  מעל  מ"מ 
 הזיפים, יותקו באגפים. 

, בשולבים ובמסגרת הכפיים יהיו אטמים יצוקים דואטמים בפרופילי ה 12�2�13�14 קומפוטים תוצ' -חלון 
 או ש"ע מאושר. SCHLEGEL-GIESSEחב' 

  מ"מ. 2.5 -ועוביים לא יפחת מ  EPDMאטמי הזיגוג יהיו עשויים   12�2�13�15

  ק"ג; 200בכל כף יותקן זוג גלגלים כפולים מתכווים מתאימים עד משקל כף   12�2�13�16

 שקל ומידות הכפיים כך שתאפשר הזזה קלה ללא מאמץ יתר.גלגלים בכפיים יותאמו למ 12�2�13�17

יתן   12�2�13�18 יהיה  הגלגילון  (גריז).  וממולאים במשחת סיכה  סגורים  כדוריים  בעלי מסבים  יהיו  הגלגלים 
לפירוק ולהחלפה ללא צורך בפירוק מסגרת האגף. בכל  גלגל יהיו צמד גלגילוים מותקים על גבי  

ופן שיבטיח מגע רצוף של כל ארבעת הגלגילוים עם המסילה גשר המחובר בציר אל בין הגלגל בא
  בכל עת.

כיסויי הפלסטיק המכסים את החריצים ואת ראשי הברגים באגפים יהיו מחוזקים למקומם באופן   12�2�13�19
  יציב.

  בחלון יהיו כולאים מעל שי אגפים הגררים, שמועים את  אפשרות עקירתם מתיביהם.  12�2�13�20

  עילה 

  פירוט אביזרי עילה:  12�2�13�21

לשויות עילה. הסגר יהיה עשוי אלומייום בגמר אודייז    2כף סגר שטוח עשוי אלומייום +    בכל 12�2�13�22
 טבעי זהה לגמר הפרופילים.

בכף חיצוית יורכב סגר כ"ל בעל צילידר לעילה למזוזות. כף חיצוית מתוכת לפתיחה ליקוי   12�2�13�23
 בלבד.

יורכבו   12�2�13�24 החלון  עשויי  2במסילת  לפירוק  יתים  פגיעת סטופרים  למיעת  אלומייום  יציקת  ם 
 אצבעות והגבלת פתיחה עפ"י החלטת המזמין. הסטופרים יפורקו לצורך יקוי. 

   



 -12-23-     

    1Rרפפות קבועות  12.2.14

 של חב' אקסטל או ש"ע.  X16מערכת כדוגמת רפפות הקבועות יהיו  12�2�14�1

  ס”מ. לא יהיו קיטועים בפרופילי הרפפות לכל רוחב הפתח.   5צפיפות פרופילי הרפפות תהיה  12�2�14�2

יהיה  המשקוףחיבור פיות  הרפפות יורכבו במסגרת אלומייום של חלון סמוי ממערכת קיר מסך .   12�2�14�3
יהיו ללא בליטות   המשקוףויעשה באמצעות פיות קשר מתאימות. קווי ההשקה בין חלקי    -45ב

  ורווחים. 

פיות משקוף של מסגרת חלון סמוי יהיו אטומים עם סרט בוטילי מצופה כדוגמת פויל אלומייום   12�2�14�4
  או ש"ע מאושר.   SCAPAמ"מ תוצ' חב'  1.5בעובי 

ימי מהצד הפימי. מרחק מירבי בין החיזוקים יהיה לצורך חיזוק פרופילי הרפפות יבוצע חיזוק פ 12�2�14�5
 ס"מ. אל הפרופיל האכי יחוברו פרופילים להידוק הרפפות. 50

חדירת   12�2�14�6 מפי  מושלמת  הגה  שתבטיח  יתושים  גד  קבועה  רשת  תורכב  הרפפות  של  הפימי  מהצד 
 מעופפים, חרקים וציפורים פימה.

 החיות יצור חלוות סמויים.בוצעו עפ"י חורי יקוז בסף היחידה י 12�2�14�7

  חלון הרפפות יהיה אטום לחדירות מים פימה.  12�2�14�8

  2Rרפפות קבועות  12.2.15

פרופילכיהיו    רפפותפרופילי   12�2�15�1 חב'     70/20/1.5  חלול  אופקי  דוגמת  אביגדור"של  ש"ע  "חצרות  או 
 . מאושר

  לכל רוחב הפתח.   רפפותס”מ. לא יהיו קיטועים בפרופילי ה 6.5תהיה  רפפותצפיפות פרופילי ה 12�2�15�2

  . אלומייום 100/20בין פרופילי הרפפות יורכבו  12�2�15�3

החיתוך יהיה מדויק לפי חתך פרופיל    יבוצע חיתוך לייזר עבור פרופילי הרפפות.  100/20בפרופילים   12�2�15�4
  הרפפה.

  .100/20יהיו חבוקים בין הפרופילים   70/20פרופילים אופקיים  12�2�15�5

 מסגרת הרפפות תחובר לסריג פרופילי קיר מסך.  12�2�15�6

חדירת   12�2�15�7 מפי  מושלמת  הגה  שתבטיח  יתושים  גד  קבועה  רשת  תורכב  הרפפות  של  הפימי  מהצד 
 מעופפים, חרקים וציפורים פימה.
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  (3מדיניות שימושים למתחם יריד המזרח ) - 9069תא/

 (6דיון באישור מדיניות )
 

 2007 פטמברסמבא"ת   19עמ' 

 

 מדיניות עדכון - ונמל ת"א מדיניות שימושים למתחם יריד המזרח
 

 עדכון מדיניות שימושים למתחם יריד המזרח ונמל ת"א  מטרת הדיון:
 

 ועדה מקומית  מסלול:
 

, גובלים בנחל הירקון בצפון 3מתחם יריד המזרח ונמל ת"א מצויים בקצה הצפון מערבי של רובע  מיקום:
 כה מדרום.הים במערב וכביש התערו

 

 
 

 )נמל ת"א ויריד המזרח( גוש/חלקה:
 

גוש  גוש
 חלקי

 חלקי חלקה חלקה

6964  1-8 ,25- 28,30 ,
33-74 ,77-79 ,

94,96,102 ,
75,76 ,84  

9,29 ,31,81-
93,95,97-100 ,

10  ,75,76 

6965  1,8 2,6 
6962  70-72 ,146-149 150-151 ,

154,157 ,170 
7458  1-6  

 
 דונם  165 –כ  שטח קרקע:

 
 אגף תכנון העיר וחברת אתרים -מחלקת תכנון מרכז  מתכנן:

 
  ועדה מקומית לתכנון ובניה ת"א יפוחברת אתרים,   יזם:
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דונם לטובת חברת  220 –רמ"י בהסכם חכירה לחברת אתרים. הפקעת שר אוצר על שטח של כ  בעלות:
  .1973אתרים משנת 

 
 

 רקע היסטורי
 

היה היריד השישי במספר שהתקיים בת"א. טקס הפתיחה נערך ביום  1934יריד המזרח של שנת 
במעמד ראש העיר דאז מאיר דיזנגוף והנציב העליון גנרל ווקוף. היריד התקיים במשך חודש  26/4/1934

 אלף איש(.  200 –אלף איש. )הישוב בארץ באותה עת מנה פחות מ  600וחצי ומספר המבקרים בו עלה על 
ריד המזרח הוכנה ע"י אדר' ריכרד קאופמן , תכנון וניהול מבני היריד נעשה ע"י האדריכל תכנית האב לי

אריה אלחנני והמהנדס וולי וולטש. תכנון ביתני היריד הופקדו בידי מיטב האדריכלים ששהו בארץ 
הקמת בתקופה זו ביניהם אריה אלחנני, ריכאד קאופמן, יוסף נויפלד, אריה שרון, ג'ניה אוורבוך ועוד. 

דונם( אופי התכנון,  100 –המתחם הייתה אירוע מיוחד ורב חשיבות בישוב של א"י דאז, גודל המתחם )כ 
מספר המבנים הגדול איכות התכנון והבנייה מהווים ציון דרך בעיצוב הסגנון הבינלאומי של ת"א. ליריד 

המשתתפות, צירי פרלמנט  הייתה הצלחה מדינית וכלכלית. תיירים, משלחות רשמיות מהמדינות 1934של 
 בריטים, ראשי קהילות עסקני ציבור ובעלי הון ביקרו ביריד. 

היוו את הסיבה העיקרית לדעיכת המתחם. המבנים נמסרו לחברה לפיתוח תל אביב,  1936-1939מאורעות 
במבנים נקלטו פליטי יפו ואוכלסו במפעלים ובתי מלאכה. גם הקמת נמל ת"א ממערב למתחם תרמה 

דרותו של המתחם בכללותו ופגיעה תפקודית וארכיטקטונית במבנים עצמם.  במשך השנים נכנסו להדר
 למתחם שימושים של מסגריות, נגריות, בתי אריגה, מוסכים וכד'. המתחם הפך לאזור תעשייה ומסחר.  

 אור.( מחלקת השימור ע"י אדר' אמנון בר –עבור עיריית ת"א יפו  2007)מתוך תיק התעוד שהוכן בשנת 
 

כתגובה למאורעות הפרעות ביפו. היישוב היהודי החליט על הקמת נמל עברי  1936נבנה בשנת   -נמל ת"א 
בארץ ישראל באופן כזה שלא יהיה תלוי בנמל יפו המופעל על ידי התושבים הערבים. בשנה זו יצאה 

פלשתינה וראשי היישוב  משלחת שכללה את מהנדס העיר דאז, מר שיפמן )יעקב בן סירה( ונציגים של בנק
היהודי. הם פסעו לאורך חוף הים עד שהגיעו לפיסת הקרקע ששכנה בצמידות לשטחי יריד המזרח. שטח 

לא וקיימים כבר הנמל נבחר במקום בייחוד עקב העובדה שהיה יכול להסמך על מבני יריד המזרח שהיו 
סחורה הראשונה מהנמל שכללה  יצאה הסחורה 1937בינואר  .משום יתרונותיו הפיסיים של המקום

שיצאו הפעם מנמל תל  אביב. הקמת הנמל הייתה מבצע ציוני יוצא דופן   Jaffaחקלאית ביחוד תפוזי 
והכספים להקמתו באו גם ממקורות פרטיים שרכשו מניות למוכ"ז של הנמל. עד היום מניות אלה נמצאות 

אותם. חברת אוצר מפעלי ים שהיא כיום בידי הציבור אשר לעיתים מגיע לשערי הנמל במטרה לפרוע 
חברה ממשלתית המנוהלת על ידי רשות החברות הממשלתיות היא החברה אשר יסדה את הנמל וגם 

הוקם קיר הים ונכבשו שטחים חדשים מתוך  ,הורחבו גבולות הנמל 1965. בשנת היוםלה אותו עד ימפע
נה בחודש אוקטובר, על פי החלטת הים בחלקו הצפון מערבי של הנמל. יד המקרה הוא שבאותה ש

וזאת לרגל השקתו של נמל אשדוד. שטח האדמה של נמל תל לתפקד כנמל נמל תל אביב  חדלממשלה, 
עם מינוי הנהלה חדשה לנמל שוקם הנמל והפך מאזור מוזנח  2000אביב מוגדר עדיין עד היום כנמל. בשנת 

 התרבותית והמסחרית של העיר.   בפאתי העיר לאזור בילוי חי ושוקק הנמצא בלב הפעילות
 צדיק אליקים.( – ת"א)מתוך חומר שהוכן על ידי אדריכל נמל 

 
  מצב השטח בפועל:

 
נמל תל אביב, יריד המזרח, צפון הנמל, שטח ציבורי פתוח  :בחצי האי הירקוני חמישה אזורים שונים

נושאת ערכי מורשת אדריכליים, לאורך הירקון, עורף הנמל. אזורים אלו מתאפיינים בהיסטוריה בנויה ה
 תכנוניים, אורבניים, נופיים ותעשייתיים, ולהם זהות עירונית ומאפייני בינוי ופיתוח ייחודיים. 

 
בחצי האי הירקוני מתקיימת בעיקר פעילויות מסחר בילוי ופנאי הנושאות אופי כלל עירוני ומאופיינת 

לות האינטנסיבית מתקיימת בעיקר בסופי השבוע בתנודתיות גבוהה במהלך היממה ובעונות השנה. הפעי
במהלך היום תנועת המבקרים  . ובחופשות, בשאר ימות השבוע בעיקר בשעות אחר הצהריים ובערב

 דלילה. 
 למסחר: 60%-מ"ר בניה קיימת, מתוכם כ 44,000 -בשטח קיימים כ

עסקים  60-כרים לכמ"ר, המוש 18,000-כ מבנים בשטח בנוי של 26-באזור יריד המזרח קיימים כ -
כמו כן פועלים במקום חנויות, מסעדות, עינוג ציבורי, בילוי    wixשונים ביניהם משרדי חב' 

 וכדומה. 
עסקים  80-מ"ר, המושכרים לכ 24,600מבנים בשטח בנוי של  24-באזור נמל תל אביב קיימים כ -

 וכנסים, מועדונים וחנויות.  אולמות אירועיםמתחומי האוכל, אופנה, בריאות, תקשורת, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D
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מ'. המעגנה, שנשתמרה ברובה,  1.5-דונם ועומק המים המרבי הוא כ 12-שטח מעגנת הנמל הוא  כ -
 איננה פעילה.

מ"ר  6,200-נמל )מחסני שפך הירקון( קיימים שלושה מבני מחסנים בשטח בנוי של כבאזור צפון ה -
 אולמות המשמשים לאירועים, למסחר, הסעדה ובילוי.  3המושכרים לעסקים שונים, ביניהם 

גני משחקים, גינה ציבורית, ומגרש  -שטח ציבורי פתוח לאורך הירקון משמש לפעילות פנאי ונופש -
 חניה.

מל מאופיין בשני מבנים המשמשים לתעסוקה כאשר הגישה אליהם היא מתוך אזור עורף הנ -
הנמל. שישה מגרשי מגורים עם מסחר בקומת הקרקע עם חזית ראשית לרח' הירקון ולרח' יורדי 

 הסירה.
 

 נגישות וחניה
התנועה, נגישות וחניה מהווים את אחד החסמים הפיסיים העיקריים הקיימים בחטיבת קרקע זו. המרחב 

כולו מופעל כיום על ידי טבעת שתחילתה בצומת דיזינגוף, וסיומה ברחוב כג' יורדי הסירה. אורך הכביש 
ק"מ. קשיי תנועה הקיימים כיום בכניסות וביציאות נוגעים לכלי רכב ממונעים, לתנועת  1.3-הטבעתי כ

כניסות ראשיות  3הולכי רגל ורוכבי אופניים מהאזורים המבונים הסמוכים אל תוך המרחב. למרחב 
לרכבים: כניסה ראשית מכיכר פלומר בהמשך לרחוב דיזינגוף; כניסה מצומת רחובות ירמיהו והירקון; 

כניסה מרח' הנמל בצד הדרומי. למערך זה מתווספים שני גשרי הולכי רגל ואופניים בצפון גשר ווקופ, 
 -קיימים בשטח התכנון כ ובמזרח גשר התערוכה החדש המחבר את השטח למגרש החניה המזרחי. כיום

 חניות. כל החניונים בתחומי חצי האי הירקוני הם בתשלום ומבוקרים.  1000
חניות  80 -חניות שייכות לחוף מציצים )בעתיד יהפכו ל 70חניות כאשר  1570 -מסביב ובסמוך לאתר כ

מכוח תכנית   2500 חניות מתוך 1000 -בחניון רידינג )בעתיד יהפכו ל 1500-עפ"י תכנית חוף מציצים( ו
 רוקח אבן גבירול(. 

 
  מצב תכנוני קיים:

נמל ת"א". תכנית זו הסדירה את שטחי  3208על מתחם נמל ת"א ואולמות שפך הירקון חלה תכנית "תא' 
הבניה וקבעה את השימושים המותרים: מסחר, מסעדות, סטודיו וגלריות, מתקני שעשועים, מועדוני 

 ות ארועים, דיסקוטקים וכד'. צלילה, עינוג ציבורי, אולמ
 
. על פי תכנית זו  החלק הדרומי של מתחם יריד המזרח 96במתחם יריד המזרח חלה תכנית מפורטת  

מיועד ל"אזור מיוחד" ודרכים, והחלק הצפוני הינו ללא יעוד וללא זכויות בנייה ומוגדר כ"אדמות 
יבים לנמל, מסעדות, בתי קפה, ממשלה". באזור המיוחד מותרים: אחסנה, שירותים אדמניסטרט

 מועדונים ושימושים תעשייתיים בהסכמת הועדה. 
 

 מדיניות קיימת
 בתאריכים: הוועדה המקומית דנה בנושא מספר רב של  פעמים
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 תיקון מדיניות                     1-ב'12-0006מספר החלטה:  14.3.12
 תיקון מדיניות                   33-ב'12-001מספר החלטה:  23.5.12
 יםמינוי צוות לבחינת שימושים חורג                   7-ב'14-0001מספר החלטה:   8.1.14

 
 תמצית ההחלטות מובאות בטבלה להלן עם ההצעות לשינוי.

 
 

 :מדיניות מוצעת לתמהיל שימושים בחצי האי הירקוני
 

מטרת המסמך היא להציע עדכון של מדיניות הועדה המקומית לעניין השימושים הרצויים ביריד המזרח 
רח ולנמל תל אביב לאור המעבר דה ליריד המזן נדרש על מנת  לייצר מדיניות אחיובנמל תל אביב. העדכו

לניהול משותף, וכן   לעודד פעילות מאוזנת ואטרקטיבית לאורך שעות היום והשבוע, שתגרום לשינוי של 
 המצב הנוכחי המושפע מפעילות אינטנסיבית  בסופי שבוע לעומת פעילות דלילה ביתר הזמן. 

 המקודמת כיום על כלל המתחם. המדיניות המוצעת היא לתקופת הביניים עד לאישורה של התכנית
 

יו"ר והצוות  -מוצע שינויי בהרכב הוועדה לשימושים חורגים:  ס.ראש העיר דורון ספיר  המלצה כללית:
 המקצועי  כמו כן לחזור ולבחון את הנושא בעוד שנה.  



 מס' החלטה
07/12/2016 

 2 -ב' 16-0026
 

2007 ספטמברמבא"ת   22עמ'   

 

 
 
 
 
 
 

מדיניות הועדה  נושא
ליריד המקומית  

 23.5.12מיום  המזרח

 ת צוות התכנוןהמלצ

 המלצה והסבר תחולה  םשימושי
איסור על פתיחת  מסחר

מרכולים בשטח 
 מ"ר. 200העולה על 

 3208מתוקף תכנית 
חלה הגבלה בנמל 

ת"א בלבד על פתיחת  
חנויות  בשטח של עד 

 מ"ר 200

נמל ת"א+יריד 
 המזרח

 400ניתן לפתוח מרכול אחד בשטח של עד 
 מ"ר.

בתנאי של מתן פתרונות לנושא פריקה 
 ות כלי רכב.וטעינה ונגיש

ניתן יהיה לשנות הוראה לגבי  -נמל ת"א
שטח חנות בהליך של הקלה במסגרת  

 שימוש במבנה קיים,
 

מכלל  25%עד  הסעדה
השטחים בשטח של 

 מ"ר 4,500עד 

 יריד המזרח
 נמל תל אביב

 ללא שינוי
 

תיאטראות, קולנוע,  - תרבות
גלריות, מוזיאונים, מרכזי מידע, 

כירה, סדנאות אמנים כולל מ
סטודיו למחול/עיצוב/תנועה, 

ירידים בינ"ל מתחלפים, 
אולמות מופעים, שטחי מסחר 

מהשטח )הגדלה  10%נלווים עד 
 באישור הועדה( 20%-ל

מכלל  16%לפחות 
 מ"ר( 2,900השטחים )

נמל ת"א+יריד 
 המזרח

מהשטחים הבנויים בכלל האזור  16%
יוקצו לשימושי תרבות, חינוך וספורט. 

 פחות לשימושי תרבות ל 10% –מהם 
מועדוני זמר, מוזיקה, חללי  -הכוללים גם 

תצוגה ויצירה עבור אמנים ויוצרים,  
 הופעות  חינוך וספורט. 

 

עפ"י התמהיל מותרים  אולמות  אירועים
 1אולמות ארועים ) 3

ביריד , אחד בצפון 
הנמל ואחד בנמל 

 ת"א(

 יריד המזרח
 

 נמל תל אביב

 ללא שינוי  

פאבים/ברים/מועדונים/דיסקו
 טקים/דנס בר

 
 
 
 
 

 

בשטח של עד  4עד 
 מ"ר 1,500

לא תותר פתיחת 
 דיסקוטקים חדשים

 

נמל ת"א+יריד 
 המזרח

מועדונים גדולים שכל אחד  3. יותרו עד 1
 1500מ"ר בשטח כולל של  500מהם מעל 

 מ"ר
. יותרו בארים ופאבים קטנים בשטח 2

בסה"כ מ"ר כל אחד ו 300שלא יעלה על 
 מ"ר .  2000לא יעלה על 

 
לא יותר מיקום עסק מסוג זה בחזית 

 הבינוי הפונה לים ולטיילת.
מועדון/דיסקוטק העלול להוות מטרד 

ימוקם במרחק רב כל הניתן  -רעש
משימושי המגורים הסמוכים למתחם, 

ובכל מקרה יחויב במיגון אקוסטי על פי 
 הנחיות האגף לרישוי עסקים.

 .מ"ר 500עלה על לא יעסק:  שטח 
רק במידה  –יותרו פאבים/ברים נוספים 

ומהווים פעילות משנית לפעילות יום 
 אחרת.

  
נלווים לשימושים  משרדים

המותרים והקשורים 
לעסק ומשרדי החברה 

נמל ת"א + יריד 
 המזרח

לאפשר תעסוקה יצירתית כך שסה"כ לא 
מסך השטחים. כמו כן לא  30%יעלה על 

 דים בקו ראשון לים. יאושרו משר
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מדיניות הועדה  נושא
ליריד המקומית  

 23.5.12מיום  המזרח

 ת צוות התכנוןהמלצ

 :הגדרות לתעסוקה יצירתית המנהלת
מקצועות הפרסום, עיצוב ואדריכלות,  

אמנות פלסטית, מופע ומדיה חדשה, 
, קולנוע, אולפני הקלטות, תכנות מחשב

לאומנות  , בתי מלאכהחברות הזנק 
 מדיה ותקשורת, וכדו'. ועיצוב

של בתי דפוס, מעבדות  לא תותר תעסוקה 
בנקים, משרדי ביטוח ו וכד', וכן לא יותר

במשרדים  ועריכת דין המאופיינים
 סגורים. 

אין התייחסות למעט  אכסון תיירותי
אישור להקמת 

מלונאות 
אלטרנטיבית/הוסטל 

 4במבנה מס' 

נמל ת"א+יריד 
 המזרח

מתקנים עם  העדפה   2לאפשר הקמת 
הוסטל/אכסניה   -למלונאות ברמה עממית 

)עפ"י    Dאו   Cברמה  או מלון עירוני 
 תקני משרד התיירות(.

החלטה לגבי קידום מלונאות תתואם עם 
צוות התכנון העירוני , בין היתר, גם 

לנושא מיקום המלון , כך שלא ימוקם 
במבנה המיועד להריסה בתכנית העתידית 

 למתחם.  
    נושאים נוספים

נמל ת"א ואולמות  הפעילות שעות 
השפך: לא יותרו 

פתיחת עסקים 
שאין להם  חדשים

פעילות יום למעט 
 מועדוני תרבות

נמל ת"א+יריד 
 המזרח

לשנות את ההגבלה לגבי העסקים הבאים:   
אולמות אירועים, מועדונים, דיסקוטקים 
ודנס ברים יוכלו להפתח גם ללא פעילות 

 יום. 
 פאבים/ברים : יחויבו בפעילות יום

 
שעות הפעילות יהיו בהתאם למדיניות 

 רישוי עסקים.
מושים בשטחי החוץ  במרחב שי

 הציבורי
נמל ת"א+יריד  

 המזרח
עד השעה   לאפשר הופעות פתוחות לקהל

23:00   
מתחלף או קבוע , אירועים,  ירידכן יותרו 

עמדות זמניות למכירת מזון וחפצי הצבת 
, יותרו אירועי קידום עיצוב ואמנות

מכירות עם העדפה לאירועים שפתוחים 
 לקהל הרחב.
בכפוף לאישור  -שטחי החוץ השימושים ב

סוג ומיקום  -אגף רישוי עסקים ביחס ל
הפעילות, השימוש המוצע, משך זמן 

הפעילות, עיתוי הפעילות, חסויות לאירוע 
 וכד'. כל זאת בכפוף לתכנית העיצוב. 
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 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות
 

  ממליצים לקבל את השינויים המוצעים. 
 

חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים  4החלטה זו תהיה בטלה תוך 
 ד' לחוק86בה וזאת עפ"י סעיף 

 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 9)החלטה מספר  14/09/2016מיום ב' 16-0021מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 אורלי אראל לא משתתפת בדיון

 
 ון:מהלך הדי

מונה את הסעיפים שדרושים תיקונים. מבוקש לאפשר  -אדי אביטן: עדכון מדיניות לתצהיר יריד המזרחי 
 מ'. 600מרכול עד 

 מ'. 200מ' ולא  600דורון ספיר: מי צריך מרכול עד 
רבקה פרחי: אנחנו מנסים לייצר משיכה של התושבים  למרחב הזה. יש כאן דלילות של מבקרים ואנחנו 

להחיות את המתחם,   אנחנו מחפשים את המתכונת הנכונה, לכן אפשר לתת חנות אחת של עד מבקשים 
 מ' בקרוב נגיע עם תכנית לכל המרחב. 600

מיטל להבי: הבקשה של מרכול נוגד את התפיסה של השתלטות מרכולים על העיר. בכל הבקשות שיש 
נין של תרבות מדובר על מועדוני זמר לע 16%-בדרפט אין שום ה הוספה לטובת קהילה וחברה. אפילו ה

תצוגה ויצירה, אין התייחסות למשהו בעל ערך ואם מרכול יציל אותם אז כדאי לסגור את האזור. במקום 
 הזה הייתי מצפה שיביאו מקומות שיביא  ערך שמביא משפחות במשך היום. 
 ענה לכל הסוגיות שעלו. אדי אביטן: המסמך הוא מסמך מדיניות, בנובמבר נגיע  עם תכנית שנותנת מ

 דורון ספיר: אם כך, אז שהמצב ישאר כפי שהוא עכשיו ונקיים דיון עם כל הנוגעים בדבר כשתהיה תוכנית.
 נציג חברת אתרים: אנחנו מבקשים גמישות.  -דן מנשה 

 דורון ספיר: התקיים דיון אצל היו"ר עם נציג מחב' אתרים.
 

 הועדה מחליטה: 
דיון אצל יו"ר הועדה בנוכחות חברי הועדה + נציגי הצוות+ חב' אתרים + היועצת  לשוב ולדון לאחר קיום

 המשפטית.
 

,  יהודה המאירי , אפרת טולקובסקי, שמואל גפן, מיטל להבידורון ספיר, נתן אלנתן משתתפים:
 
 

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד הצוות
 ממליצים לקבל את השינויים המוצעים. 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 2)החלטה מספר  07/12/2016מיום ב' 16-0026מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 אורלי אראל: לא משתתפת בדיון

 
 מהלך הדיון

 אדי אביטן: מציג את העדכונים למדיניות לשימושים ביריד המזרח המצויים בדרפט.
 כנס ושידעו מתי אפשר לשכור ומתי לא. נתן אלנתן: מדיניות השימושים היא לעסקים חדשים שרוצים להי

אדי אביטן: מבקשים  לעדכן את מדיניות יריד המזרח המנוהל ע"י חברת אתרים. המדיניות הקיימת 
מ'.  פאבים ומועדונים:   ממליצים להתיר  עד  400מ' אנחנו ממליצים  לאפשר עד  200אפשרה מרכול עד 

מ'  300מ' וכן  בארים  ופאבים  בשטח שלא יעלה  1500 מ' ובשטח כולל של עד 500שלושה מועדונים מעל 
 2מ"ר. משרדים : מתבקשים להכניס תעסוקה יצירתית. אחסון תיירותי: ממליצים  לאפשר  2000ובסה"כ 

 מתקנים. פאבים ובארים יחוייבו בפעילות יום על מנת לייצר פעילות רציפה במהלך כל היום. 
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 לחדש את הרישיון. עידן עמית: מה יהיה כשעסק קיים ירצה
 נתן אלנתן: זו מדינות כוללת לכל המתחם אין כאן הפליה.

 גבי לסקי: מה יקרה שעסק צעיר לא יוכל להפעיל גם ביום וגם בלילה האם זו לא עלות גבוהה?
נתן אלנתן: המדיניות באה לשפר את תנאי העסקים, והעיריה קובעת שימושים שיבואו לרווחת הציבור. 

בו עם אנשי הנמל ונעשתה חשיבה לגבי השימושים יש חללים סגורים ולא פעילים, וחשבו אנשי המקצוע יש
 איך לשפר את המקום מבחינה כלכלית.

 מ' מדוע להכניס סופר מרקט. 400-אורנית מורנשטיין: ביחס למרכולים ברגע שהרחבתם ל
 דיר זאת באופן  ברור.גבי לסקי: לא מופיע כאן מתחם יחודי ויעודי לפעילות לילדים מקורה, יש להג

 ראובן לדיאנסקי: כתוב בדרפט תרבות מדובר על תמהיל שימושים.
 נתן אלנתן: צריך להבין שהעסק צריך להיות כלכלי, תדאגי שיהיה במרכז קהילתי לא במקום עיסקי.

 16%ראובן לדיאנסקי: אנחנו עוסקים בתמהיל שימושים ותכנון, אפשר לחדד זאת. לכתוב במסגרת 
 תתאפשר פעילות פנאי  לילדים.  המוקצים

 אדי אביטן: מוצע בשינוי לועדה שחברי הועדה יהיו: יו"ר דורון ספיר והצוות למשך שנה. 
נתן אלנתן: מקבלים את המלצת הצוות עם הערה על חברי הועדה. כמו כן מדגישים בקטגוריה של 

 . התרבות חינוך וספורט יוסף שימושי תנאי בטבלה "שימוש פנאי לילדים"
 
 

 הועדה המחליטה:
"שימוש פנאי  16%לקבל את המלצת הצוות ולהוסיף בטבלת הקטגוריה של תרבות חינוך וספורט במסגרת 

 לילדים".
 כמו כן לקבל את המלצת הצוות לנושא שינוי בהרכב הוועדה לשימושים חורגים. 

 
פן, גל שרעבי דמאיונתן אלנתן, יהודה המאירי, גבי לסקי, ראובן לדיאנסקי , שמואל ג: משתתפים

 
 

 



 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
        

      
אי הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
  האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

  

  ) "ציע"המ________ (להלן הי משמש כ________________ ב______________ .1
  המציע תפקיד                                         שם                                            

 . 18/2022במסגרת מכרז פומבי דו שלבי מס'   המציע והי מוסמך לתת תצהיר זה מטעם  .2

  את הסעיף הרלבטי מבין האמורים להלן: יש לסמן  .3
  

 עו** ביותר משתי עבירות***; המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורש   
  

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד    
האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שה אחת לפחות ממועד ההרשעה  

  האחרוה. 
  

-ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"   
1976 ;  

  
  ; 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שעברה לאחר יום  –"הורשע"    **  

  
  ; 1976-ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתה בסעיף  –"עבירה"   *** 

  ן תצהירי אמת. הי מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכ

  
  

                                       _________________  
  חתימת המצהיר                                    

  
  

  אימות חתימה  
  

אי הח"מ _____________, עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  בפי מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר

ועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפי  את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעושים הקב
  את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפי.

  
  
  

 _________________  
  חותמת וחתימת עו"ד

  
  

  

  

  

  

  

  
   



 תצהיר   העדר הרשעות 
                              לכבוד

  יפו בע"מ-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  –אביב -אתרים בחוף תל 
  

  18/2022מס'  דו שלבי מכרז פומביהדון: 
  

הח  צפוי  אי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  בלבד,  האמת  ואת  כולה  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  "מ 
  היר בזאת לאמור: לעושים הקבועים בחוק, מצ 

  

  
 :במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד

 .י במסגרת המכרז שבדוןתצהירי זה יתן במצורף להצעת .1

הורשע  .2 לא  כי  מצהיר  ב    תיהריי  ההצעות,    7בפלילים  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  האחרוות  השים 
תשל"ז העושין,  חוק  פי  על  ו/או  בטחון המדיה,  גד  גופו  1977-בעבירות  כגד  ו/או  ,  אדם  רכוש  של  כגד 

אשר לא התיישו,    ,במתן שירותים מסוג השירותים שוא מכרז זה  יבעבירות הוגעות לתחום עיסוק ו/או  
  .הליכים בגין עבירה כאמור ימתהלים גד  כן כי לאו

הי מצהיר כי לא עומדות כגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הוגעים לפירוק ו/או לפשיטת   .3
 ו/או לכיוס כסים.  רגל

  

לעיל, על המציע לפרט את  3ו/או   2לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתהלים גדו הליכים כמפורט בסעיף 
, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפי עורך סוג ההרשעות ו/או ההליכים ה"ל ואת הסטטוס בגים כון להיום

 .דין ולצרפו להצעתו
  
  
  
 

  

 מטעם תאגיד:  במקרה שההצעה מוגשת

 ").המציעהי משמש כ ______________ מטעם המציע _________________, (להלן: " .1

 ושהי מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.  להצעת המציע במסגרת המכרז שבדון,  תצהירי זה יתן במצורף  .2

  למועד האחרון   השים האחרוות שקדמו  7בפלילים ב    עוהורש לא  המציע, או מי מבעליו,  הי מצהיר כי   .3
, כגד גופו של אדם  1977-להגשת ההצעות, בעבירות גד בטחון המדיה, ו/או על פי חוק העושין, תשל"ז

ו/או בעבירות הוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים שוא מכרז  ו/או רכוש  
  . ה כאמורמתהלים גדו הליכים בגין עביר כן כי לאאשר לא התיישו, ו  ,זה

הי מצהיר כי לא עומדות כגד המציע, ו/או מי מבעלי המציע, ו/או מי ממהלי המציע, תביעות משפטיות   .4
 ו/או הליכים משפטיים הוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכיוס כסים. 

  
 

לעיל, על   4ו/או    3הליכים כמפורט בסעיף  שעות ו/או  שכגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרלחילופין, ככל  
להיום כון  בגים  ואת הסטטוס  ה"ל  ו/או ההליכים  סוג ההרשעות  את  לפרט  ידי המציע  על  בתצהיר חתום   ,

 . מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפי עורך דין ולצרפו להצעת המציע

  
  
  

       ______________             _____________           
    המצהיר  חתימת                  אריך ת

              
  אישור                       

  
  ___________ בפי  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   ___________ מטה  החתום  אי 
מטעם  החתימה  מורשה  היו  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי  המוכר/ת 

אמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את ההמציע, ולאחר  
  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפי.  

  
                                ______________________  

  חתימת וחותמת עורך דין      
  
  

  
  



 תצהיר 
  
  
  

                              לכבוד
  יפו בע"מ-לפיתוח אתרי תיירות בת"אחברה   –אתרים בחוף תל אביב 

  

  עסק בשליטת אישה, ותצהיר ושאת השליטה  עלאישור עורך דין 

  

כי   בזאת  מאשר   ,_____________ עו"ד  הצאי  הגיש  אשר  למכרז  ___________________,  מס' עה  פומבי 

ידורשפ  18/2022 על  אביב    י סם  תל  בחוף  בת"אחברה    –אתרים  תיירות  אתרי  עסק  היו    ,מבע"  יפו-לפיתוח 

  .  1987- תקות העיריות (מכרזים), תשמ"ח) ל 1(ה 22ף בסעי הגדרתובשליטת אישה כ

  

  ________________.  מספר זהות'______________  היה גבבמציע המחזיקה בשליטה 

   

__________________________        ____     __________  ___________ _________________    ___  

  כתובת                       טלפון           חתימה וחותמת         שם מלא             

  

  

זהות ____________, שם התאגיד _______________, גב' _______________, מספר  מצהירה בזאת   אי 

  . 1987-תשמ"ח, ים)מכרז (עיריות תקות ה) ל1(ה 22לסעיף  מצא בשליטתי בהתאם אגידהתכי 

  

  

      _____________________        ________ ________________  

  חתימה           שם מלא  
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